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القْبلة يي  الهقطة  

 .                                 اليت توضع فوؽ حرؼ الباء ُب كلمة الغراـ
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: إهداء

 

 إهنا  : إذل ليلو ابهيت الصغَتة اليت تقوؿ 
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ٖتبٍت مثل سبونج بوب ابلضبط،  

 وإذل فَتوز الكبَتة اليت ٖتلف أهنا  

. ٖتبٍت أكثر مم رريس اٞتمهورية  شصياً 

 

                                                              وحيد 
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 ابب البهات

 كّل  يء ٭تدث ُب اٟتّماـ،   

 .  ٛتاـ ا١تقهى ابلطبع

  تتحرؾ البهات صوبى، واحدة واحدة أو اثهتُت اثهتُت، ُب الغالب اثهتُت، خلفهم 
 .ٔتمبافة معقولة ررل أو اثهاف، يِل وف اببى بدفعة  انمة ال ٖتدث صريراً 

ابب لزج متواطئ، يتحرؾ سريعاً، ٍب يرتد بطيئاً  كأنى يشارؾ بدورو ُب ا١تكيدة،   
تعلوو  مرآة انريضة، تعكس   ٖتت أضواء كامدة  يتّلقايم حوض مم ا١ترمر األبيض

ابب الرراؿ ُب الغالب غَت .  اببُت مت اوريم، واحد للهمباء وواحد للرراؿ ابلطبع
ذل الواحدة، يرقبها، يًتقبها حُت هتّم إمقفل، موارب فحمبب، يهظر انربو الواحد 

اب٠تروج، يرايا ُب ا١ترآة ا١تتواطئة أيضاً، ُب الواقع يرمي أذنى مم قبل، يتمبمع تكتى 
. بعد أف أقفلت الواحدة تكتها

 ال يهتظر، انلى األررح ال يتبوؿ أو يفعلها بتهور ليكوف ا٠تروج سريعاً، ورٔتا  
. يهمبى ُب غمرة ذلك أف يغلق سوستة بهطالى

الواحد والواحدة الّلذاف ُب ا٠تلف يهتظراف دور٫تا ُب االغتمباؿ كا  قد أهنيا   
ا١تهمة، تبادال أرقاـ التليفو ت سريعاً، أخذ رقمها ُب الغالب، ورٔتا أخذت رقمى 

بدنى ا١تًتيل غَت ا١تشدود أو وسامتى الغاربة، مم  أحيا ً، قد ال يع بها مم مهظرو، 
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لكهى ُب ممبتقرو داخل الشر٭تة وسط غابة األرقاـ، واالحتياط أحيا ً وارب، فمم 
. تعافى  اليـو قد ٖتتارى غداً 

 يهرع خلف الواحدة أو إذ    وانهدما يتكدس اٟتماـ، كثَتاً ما ٭تدث يذا،
الواحدتُت ريط يبطت انليهم ف أة فضيلة التبوؿ، حيهها تكوف أرقاـ ا٢تواتف 

ا١تكتوبة سلفاً ُب ورقة صغَتة، واليت اقتطعت انلى األررح مم  فاتورة اٟتمباب أو 
. مهاديل الورؽ، قد انرفت طريقها واستقرت مراتحة ُب ريب الواحدة

   ،  أحيا ً ٖتدث ربكة وٗتتلط اٟتكاية، إذ إف واحدة طَتت  فوخ نصف القـو
سعى خلفها الهصف اآلخر، تركبها اٟتَتة للحظة، وقد ترتبك مم الداخل، ُب 
.  الغالب ال يظهر انليها ذلك حىت ٖتافظ انلى يدورها وانلى الزبوف االحتياطي

 بمبرانة ور اقة تفتح حقيبة يديا، وانلى مهل  تفتش انم  يء غَت مورود،   
وٓتفة تمبأؿ زميلة ٢تا مشطاً أو أٛتر  فاو، ٘تهح فرصة ليهمبحب الفوج األوؿ ُب 

. ضيق غَت ظاير، لتهفرد ابلفوج اٞتديد

انلى األررح ال ٭تدث ذلك، إذ إهنا تضرب ابآلخريم انرض اٟتارط  برقة مفتعلة، 
. وتمبرع وكأف ميعاد القطار قد يفوهتا، ويي تعارلهم بهظرات ووانود

  كّلى انلى اٟتمباب، وغالباً ال تمبتحق ا١تمبألة كّل يذا العهاء إال إذا كاف الواحد 
. تبدو انليى مظاير الثراء

ورقة هبا رقمى انلى طاولة، أو انلى ساؽ واضحة  انالية   أقل القليل مم يرمي ٓتفة
 .انهد مروقى إذل اٟتّماـ
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ذل قلب ا١تقهى كأف  يئاً دل إ   خاررات خارروف، داخبلت داخلوف، متدفقوف 
 .٭تدث

.    كل  يء ٭تدث ُب اٟتّماـ

  كّلهم يغشونى، يرموف  باكهم أماـ مرآتى، يعقدوف صفقاهتم، تغمز صهانَتيم، 
وانهدما يعودوف ١تقاانديم، يطلبوف بعضهم سريعاً . ويرتفع خطّاؼ يها ويلب يهاؾ

ُب ا٢تواتف، يتوااندوف انلى اللقاء خارج ا١تقهى، يهطلقوف متع لُت بمبياراهتم 
. وصوت الع بلت يصل انالياً إذل الداخل، ليه زوا الفصل ا١تقدس  مم ا١تهمة

كّل  يء ٭تدث ُب اٟتّماـ، كّلهم يزورونى،، إال ٣تيد ال يهتظر ٛتاماً وال بواًل وال  
. ٭تزنوف

  بعُت ا٠تبَت ٮتتار، ويو واقف، طاولة اٟتظ المبعيد، معّمرة انامرة ابلههود، ٭ترص 
انلى أف ٬تلس قريباً مهها مم أية زاوية، مبلصقاً ٢تا إف ورد فرصة، يهتظر ٟتظة 
ظهور فاتورة اٟتمباب، يهتظر بصرب ال يهفد، يراقب بعُت متيقظة خفيضة اٞتفم 

الهادؿ الذي ٭تملها، ف أة يقفز كهمر رارع  وٮتطفها مم أماـ اٞتماانة، يّصر انلى 
دفع اٟتمباب ويههي ا١تمبألة فوراً دوف أف يكًتث لهظرة اندياش تهزاح فوراً لتحّل 

. ٤تلها نظرات امتهاف  وأماشل 

٬تب أف تذيب معى اثهتاف، واحدة ال تكفيى، قّهاص الفواتَت ُب ا١تقهى، و كبَت   
القّهاصُت ُب المبرير، يشَت مم طرؼ انُت ويو يبتمبم ساخراً إذل انضوو وبصوت 

: مرتفع ٗتالطى الهشوة 
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.    أبو ٚتيل يمبّلم انليكم - 

 تذيباف معى، حيث يعيش وحيداً مهذ انشريم اناماً، لتؤنمبا وحدتى، يقدـ ٢تما  
العشاء كأمَتتُت، أيكلوف ويشربوف وحُت ترتفع األدمغة يمبشهوف وٮتلعوف، يرتطموف 
ويلهثوف، وحُت ال ٕتداف ٚتيبًل وال أابو ال ٗتتلف ا١تمبألة،  ربتا وقبضتا، وال ٗتتلف 

. انهدو أيضاً،  رب ودفع

.   يعود ُب اليـو التارل ٮتطف فاتورة أخرى كصقر ويدفع اٟتمباب كعصفور

 يبحث انم واحدتُت ٖتيطانى مم رانبيى ا١تتمبعُت، كأف  يئاً دل ٭تدث، يضحك 
:  مم نفمبى  بصوت اناؿ 

 .أبو ٚتيل ُب إرازة، مم ٬تدو ٮتربشل انهى - 

 ال تقلق، الذيم يفكروف ُب الصيد سيحالفهم الطقس، والذيم ال يفكروف لم   
تعود سيقاهنم وحيدة أو ريوهبم خاوية، الشباؾ مفرودة، المبمك يهط وحدو يعرؼ 

. طريقى وصّهارة صيادو

اطمئم، الشتاء ابرد يذا العاـ كعادتى والدؼء فرض انُت، البهات يبطم الواحدة   
تلو األخرى كأنى قمقم وانفتح، ُب ظرؼ نصف ساانة كاف ا١تقهى قد فاض واكتمل 

 .خروآانم 

، تقوؿ صاحبتى إهنا "١تة األحباب  "  رراؿ وصبااي مم كل فّج انميق، اٝتى مقهى 
لتمبحب أررل كّل : أٝتتى يكذا براحاً واسعاً وحفاوة ابٞتميع، يقوؿ ا٠تبثاء  

. العابريم وا١تقيمُت ليحضروا ويدفعوا ٔتزارهم
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، يعج ببقااي فلمبطيهيُت بقوا يها مرغمُت بعد "األرانب " البعض يمبمونى مقهى   
الذيم رفضوا . وسلوأأف غادر اٞتميع تقريباً إذل راـ هللا مع ايسر انرفات  بعد اتفاقية 

تفرقوا ُب  تات الببلد وراء رزؽ أو انارلة أو دولة ترحب هبم أو أي مكاف أوسع 
. مم راـ هللا وغزة

ُب القوارم اإلسراريلية كانوا .    بقااي دل ٬تدوا أٝتاءيم ُب كشوؼ المبلطة الفلمبطيهية
ومازالوا، ٦تهوانُت مم العودة، أايديهم ملطشة بدماء اإلسراريليُت، وأرواحهم ملعونة 
أيضاً، وانليهم إف تهفمبوا أف يفعلوا ذلك ُب مكاف آخر يمبتحمبم أف يكوف قرباً 

. سحيقاً ُب روؼ األرض

أٝتاء مكتوبة ابألٛتر ُب ..   رحل اٞتميع وتركويم كما لو كانوا مصابُت ابٞترب
. مشطوبة ابألٛتر ُب كشوؼ الفلمبطيهيُت. قوارم إسراريل

.   رحلوا دوف أف يتذكروا مهمة التوديع، ولو أبحضاف مرتبكة

ُحشروا يها، ال انلم يمبتظلوف ٖتتى، ال أرض وال انشَتة،  ال ضفة يقفوف انليها   
. ليلّوحوا ألي قبطاف أو  يطاف

.  ُحشروا وبقوا ٤تشوريم مم وقتها ُب أحبلمهم البطيئة الكمبولة وكوابيمبهم المبريعة

ذل تونس إأسابيع، يطَتوف  انلى الطاوالت دارماً ليبيوف انابروف يقضوف أايماً أو  
فيها كّل  يء، يقوؿ واحد مههم ويلعب ْتواربى .. تونس قريبة وٚتيلة.. للمبياحة
بضعة مصريُت وواحد مم ا٠تليج، سوري أو لبهاشل أتى للت ارة أو رٔتا يرابً .  ولمبانى
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مم رصاصة أو قضباف مم حديد ُب دولتى، كّل واحد ٭تمل بُت ضلوانى حكاية 
. يبحث انم واحدة ٭تكيها ٢تا

ا١تقهى ُب  ارع رانيب متفرع مم  ارع ا١تقايي، الذي يهتفخ بهحو ستُت مقهى   
آخر، ظل لمبهوات ٔتقهى واحد، وحُت ارتفعت ا١تباشل وسكم الهاس، تهاسلت 

معهم ا١تقايي ُب  هور وريزة، ٯتتلكها الانبو كرة القدـ وبعض الفهانُت وأصحاب 
. األمواؿ القادمة مم مديهة صفاقس ٖتديداً 

ليها انرب سهل، وهتبط مهها ُب أرض مهبمبطة، إ   يهتصب ا١تقهى انلى ربوة تصعد 
. ومم أية  فذة ٯتكم لعيهيك أف ٘تتد بُت ربوة وقبة ومهبمبط

أرمباد البهات البلري يبطم للّتو تشبى يذو األرض مصهوانة مم طُت مدموغة   
يبدو أف األفارقة مروا مم يها، دقوا :   هدي الفلمبطيٍت يقوؿ بلوهنا األٛتر، وأبو

. أواتديم وماءيم انميقاً 

أرمباد أفريقية، سيقاف طويلة متماسكة تمبهد ّتمبارة ان يزات رمبورات، وافرة  
 .وااندة، مهدفعة ْتمباب

بطوف ٦تتلئة قليبًل مم األماـ، ما بُت المبرّة والغرّة، انلى حافة الهبع، غافية ُب   
غالب األحياف، وروانب زاردة مم ا٠تصر أحيا ً، لكهها غَت متهدلة، قل متهدلة 

بقدر، لكم فتهة الصبا ٘تهعها مم الًتيل، تشي بكل قطعة زاردة  وتضعها بر اقة ُب 
.  ميزاف الغواية
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أف ٘تد يدؾ لتعرؼ الفرؽ الدقيق بُت – إف أحببت - انهديا فقط ٯتكم لك   
. رمبد اآل٢تة ورمبد البشر

وال انُت ُب مكاهنا، انيوف تدخل وٗترج  مثل انيوف أفبلـ الكارتوف، تهدفع بعيداً  
انم مكاهنا ُب الورى بمبرانة وتمبتمر معلقة، ٍب تعود أكثر سرانة وزغللة وأ ّد 

. اتمبااناً 

.   تكذب انليهم انيوهنم لو  بعت

انيوف ٗتًتؽ رارحة ٓتار الشاي  األخضر ودخاف الشيشة ومواقد الفحم ا١تشتعل ُب  
 .مقهى مشتعل

كّل البهات يلبمبم اٞتيهز، يعرفم فضارلى، و يًتٛتم  ُب سّريم كّل ليلة انلى الررل 
. الذي اخًتانى

. الرراؿ يًتٛتوف قبلهم

٭تبس الع يزة ٖتت قما ى القاسي، اٟتهوف انليها، القاسي انلى قلوب الرراؿ  
. ا١تتلمظُت، وإف ترطبت انيوهنم

.  ان يزات رابنّية ممبتقرة داخلى، ٤تاصرة ْتفاوة ابلغة رغم أهنا تمبتعد لبلنطبلؽ

 حكاية غراـ ما إف تهتهي حىت تبدأ، يلم كل  يء، ٭تّوطى، ٭تتضهى، وٯتهحى  
. ابلك إف كاف مشحو ً مم أصلى  حهة انالية، ما
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ليس يهاؾ مكاف للباس غَتو، أحيا ً تزاٛتى تهورات  اردة، صغَتة، أضيق مم   
. صابونة ركبتك، فوؽ روارب المعة مثل الكريمبتاؿ و بدوهنا

 وحدو اٞتيهز، ليس يهاؾ  غَتو مم يهب  كل قطعة مم اٞتمبد نشيديا، ويتيح ٢تا  
. بعض القطع تصرخ وأنت تعوي.. أف تغٍت ٔتفرديا  وأف تغٍت ٚتاانة

 بطاقة حياة ٦تتدة لؤلرداؼ والرفوؼ، يرتفع اب١تتماسك، يضغط ا١تًتيل، وٮتبئ  
. ٓتبث انم العيوف غَت الواثق بهفمبى

.  متواطئ مع اٞتميع، ضد اٞتميع، يكّور ا١تتكّور وغَت ا١تتكّور

وأبو هدي الفلمبطيٍت الذي انمل لمبهوات ُب مهظمة التحرير الفلمبطيهية أثهاء   
وروديا ُب تونس، يضرب كفاً بكف ، يمبرح بهظرو بعيداً،  بح ابتمبامة ساخرة 

اآلف فقط انرفت ١تاذا كاف ايسر انرفات : وبصوت يكاد يكوف ممبمواناً يقوؿ 
. يرفض بتااتً أف يدخل انليى أحد يلبس بهطااًل مم اٞتيهز، وإف اضطر وقابلى ال يقّبلى

بهات يت ولم ُب ا١تقهى، ٮتًتف طاولة ٍب يبدلهها، كأ٪تا يقًتبم ٓتفة  مم مواقع   
األيداؼ، ابهلل انليك ال تهزانج مم مشيتهم، وال تهفرط مم ييئتهم  فما تراو اليـو 

. ستتعود انليى غداً 

 ستتعود انيهاؾ انلى انشرات الكيلواتت اليت تتهزؿ انليك، حُت تهحمبر حواؼ 
. األحزمة، تهزلق ألسفل فيما انيهاؾ حارراتف ُب األانلى

أ كاؿ وألواف، لو أف مصمميى وابانتى راءوا يها، الستغهوا انم  تكاليف     
. اإلانبلف انهى ُب التليفزيوف أو انرضى انلى فًتيهات اٟتوانيت
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انرض ٣تاشل ساخم، وانلى انيهك اي اترر، ٥ترـّ مهقوب، مثقوب، بفتلة واحدة،   
بمبيور رفيعة ، انلى ييئة  بكة، بفيونكة أحيا ً، بكرانيش ُب األانلى أو بشريط ُب 

. مهتصف حزامى مم ا٠تلف ٯتتد خارج البهطاؿ كزر طربوش انثماشل

يكاد كل واحد يتفّلت مم ٥تبئى،  ا٨تمبار البهطاؿ كشف ا١تمبتور، ٟتم ٜتري   
غالباً، أبيض ٖتت األضواء، يكاد يهط فعبًل مم ا١تهطقة الفارغة بُت حافة البهطاؿ 

و رارط الكيلواتت، قد يبدو الشق واضحاً يطل  قبل ا١تهتصف يردد نشيدو الوطٍت 
. وحدو

بيهما رورج وسوؼ وحدو بصوت أرش وطبقة خشهة يصوؿ و٬توؿ ُب ٝتاانات  
 :ا١تقهى 

.  قلب العا ق دليلى 

  تاء ابرد، يواء السع يضرب األنوؼ، ٯترؽ مم ٖتت الباب، يهحٍت أبدب إف   
ّمر أماـ الصدور ا١ترتفعة، لكم يواء الرغبة يضبط إيقاع اٟترارة، ٭تمى انهد دفع 

: الفاتورة أو انهدما تومئ واحدة لطاولة ٣تاورة 

. تمبمح تولعٍت:  رل، واألخرى ّتواريا بضحكة متغه ة ولع تمبمح ت

تبدأ ماكيهات البشار ُب – ودوف لف أو دوراف – يها، مم يها ابلتحديد  
التكتكة، تدير تروسها وتغلي القدور، يلوح ٓتار وترتفع غيـو داكهة ممبرانة ويشرع 

 .مطر الرغبة ُب إرساؿ رذاذو

.  وتبدأ اٟتكاايت 
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قلت لك ال تقلق، البهت اليت ٗترج اآلف مع ررل، إف أان بتك ال .. ال تقلق  
ٕتحظ انيهيك، ال ٘تصمص  فتيك، ال ترخي رفونك، وال تمبمح لضغطك أف 
، ستكوف لك غداً، ال أحد يمبتقر انلى ان يزة واحدة أو  يهشفض أكثر مم البلـز

. نصل وحيد ُب يذا ا١تقهى

. ال تقلق، ُب الغد ستحشويا ٖتتك وستحشوو ٢تا بقدرة ريب  

:  تقوؿ نعيمة اببتمبامة رخوة 

كّلهم كمبرواؿ العمباكر، ٮتلعى رهدي ٣تهوؿ ال تعرفى، ليلبمبى رهدي ٣تهوؿ  -  
. آخر ال تعرفى

: تلعب ْتواربها  

يذا اللعب كلى مم أرل الهقود، واحد يدفع ويركب، وواحدة ترقد وتقبض، -  
التعادؿ نتي ة مرضية للطرفُت ُب مباراة ال يفوز فيها أحد، وحىت إف حدث ففي 
الغالب تفوز البهات، رهس سريع مثل الوربات ا٠تفيفة ولكم بفاتورة مرتفعة، ال 

كلى مم أرل الهقود، الورؽ األخضر واألبيض .. واحدة أتٌب إذل يها مم أرل ا١تتعة
.. وا١تّلوف، وال أبس ابلديهارات طا١تا كانت كثَتة

.  حط الفلوس انلى ورى ا١تيت يضحك

. تضحك وتشَت كأهنا تكلم أحداً 



 15 

لم ٕتد واحداً يضع يدو انلى كتف واحدة أو ٭تمل وردة، قد يشًتي ٢تا انقداً مم   
الفل إف أّصر البارع المبمج، وإف دل تبعدو يي، يدو ُب بهطا٢تا مم ا٠تلف أو 

. مدسوسة بُت ساقيها أحيا ً 

ال ذراع حوؿ خصر، ال غمزة طرية ابلعُت ٖتمل وانداً، ال قبلة ُب ا٢تواء، وال كلمة    
تفوح مهها الرومانمبية، لذا ٭تمبدوف زورات ا١تصريُت واللبهانيُت انلى اللمباف 

: ا١تعمبوؿ لرفقارهم، وأحيا ً يقولوف بهصف حمبرة 

.      بياانو كبلـ 

. ال غراـ ُب يذو ا١تديهة، بل ال غراـ ُب يذو الدنيا، الفلوس، الفلوس فقط-   

يديا انلى خديا وانيهها انلى الباب، الذي انفتح ف أة أبثداء نصف انارية يلت   
. قبيلة مم الههود.. مباغتة

 كاف سرب مم البهات أبصوات انالية بضحكات مرقوانة قادماً مم ا٠تلف،  
. سحب العيوف وبعض اٟتواس ُب إتايى

: وواحد ُب طاولة ّتوار نعيمة يقوؿ  

.     هللا أكرب، كتيبة اجملايدات وصلت

ا١تهتشب القومي وصل ُب ا١تيعاد، يررع :  يبلع نصف ابتمبامة لعوب ويكمل 
. وبدوف مدرب:  ابلهصف اآلخر 

: يكاد يمبتمر، لكم رنُت ياتفى يشغلى وبشيء مم الغضب
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..   إذا دل تعودي قبل العا رة  - 

. مبل٤تى تتعكر

إف أتخرِت بعد العا رة ال - وبصرامة تكمبو ورهى الصاـر أصبًل - قلت لِك   - 
. تعودي للبيت مرة أخرى، واْتثي انم مكاف آخر

: وبله ة حاٝتة انالية الهربة 

. يذا بيت وليس مقهى - 

بهتك؟   - 

. تقوؿ نعيمة، لكهى ال يعبأ هبا، ال يرد وال يلتفت  حيتها 

: غيظ يتعرؽ مم ورهى

مهك هلل اي بورقيبة، مهك هلل، صحيح انملت االستقبلؿ والتعليم وتهظيم  -    
٤تمبوب لك، انملت البايي، لكهك انملت ا٠تارب أيضاً، قويت ا١ترأة .. الهمبل

.. وكل حارة بعدو أصبحت ٦تدودة.. انلى الررل، مددت االستقبلؿ لكل حارة
! ٗتيلي، معقولة

بهتك؟ -  

تصوري، ال أستطيع أف أقوؿ البهيت ال ، ما إف بلغت تريد أف يكوف ٢تا  -  
. صاحب، واآلف تريد أف ٗترج معى حىت لو حاولت أف أمهعها

. كربت وتفعل أمامك أفضل مم أف تفعل خلفك -  
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بدي أوتريد أف تعود مىت  اءت دوف إذشل، وال أستطيع أف أمهعها أو   - 
.  اانًتاضي

٭تاوؿ أف يبلع ريقى الها ف، ٯتد بصرو الزارغ مم فورة الغضب، يرفع يدو يعد 
. البهات اٞتالمبات ُب ا١تقهى

.. واحدة ، اثهتاف   - 

. بهات العاربلت ال يذينب ٢تذو ا١تقايي.. 

صاحبة ا١تقهى ال ٖتب البهات العابرات، تفضل ا١تقيمات، تعرفهم ريداً وأتنس   
٢تم، وإف دل تفتح حواراً ٦تتداً معهم، يبتعدف انم ا١تشاكل ويصطدف زابرههم بكل 

خفة وحرفهة وإحمباس ابلذات، ال ٬ترؤ أحد أف يقلل مم قيمتهم أو ٮتدش 
يعاملهم كعايرات ولو مم ٖتت الطاولة ولو إب ارة، ٬تلمبم كبهات  مقامهم أو

هنم ملح ا١تقهى واٟتياة، وال يًتكم آاثراً خلفهم، يزدف أمهعشات مهشطات يعرفم 
ُب إيراد ا١تقهى، يشربم  يشة أو اثهتُت ألف األوذل طعمها غَت مهاسب، وانصَتاً 
انلى حمباب كل زبوف قبل أف يهطلقم معى،حىت ولو استغرقت ا١تفاوضات بضع 

. دقارق

 اتفاؽ غَت مكتوب معهم، يشربم قهوة واحدة فقط طواؿ اليـو مهما طاؿ إف دل 
. يتوفر الزبوف

انهد افتتاح مقهى رديد ُب ا١تديهة، تمبقط انليى البهات مم :  وأبو هدي يقوؿ  
كل حدب وصوب، يقمم بغارة ٚتاانية بًتسانة أسلحة فاخرة مم ٟتم ومبلبس 
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وماكياج وانطور، يبّشرف ا١تقهى ْتضوريم وٯتهحهى بركة الرغبة والبه ة، وليكونم ُب 
صدر الفتح ا١تبُت، أيتُت انلى زابرهى اٞتدد، يقفزف إبيراد ا١تقهى حىت تعوض 

صاحبتى أو صاحبى مصاريف االفتتاح، ٍب يهتقلم ١تقهى رديد وفتوحات أخرى بعد 
 .ويكذا.. أف تركم رارحتهم فيى وحكاايهتم

  لذا ٖتتفظ صاحبة ا١تقهى اب١تقيمات، وتبمبط ورهها للعابرات ليليت المببت 
.  واألحد، اإلرازة األسبوانية انهد اٟتكومة، و ليليت العمل الشاؽ انهديا

العلب الليلية مكّلفة، وريوب الزابرم ال ٖتتمل، والبهات أكثر مم ا٢تم انلى  
. القلب

 ررَّت ررلهم، فرقة موسيقية كاملة ٔتطرهبا نصف ا١تشهث، يغٍت أغاشل رورج  
وسوؼ ُب فًتة اإلٛتاء، واألغاشل اللبهانية القدٯتة اليت تصهع الفرح، ٍب يصعد بعد 
ذلك أبغاشل أٛتد اندوية لتصعد األرمباد فاررة مم كراسيها إذل مهتصف ا١تقهى 

ٖتتك مؤخرات وان يزات، وانهدما يدخل "  المبح" ترقص وتهتشي، وانهدما يقًتب 
. تهتفخ األانضاء ُب مكامهها، وليمببح ا١تقهى كلى فوؽ رغوة كبَتة"  الدح" 

.  الكل مهتٍش يعقد صفقاتى سراً وانبلنية ويي تربح

:  ويو مازاؿ رافعاً يدو يكمل العد 

. انشرة ..  ٜتمبة

دخلت بهتاف وحد٫تا بلباس أنيق  يومئ إذل خريطتيهما ْتدة، دل ٕتدا مكا ً فارغاً  
. سوى طاولة صغَتة ّتوارو
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.  انشروف - 

 رلمبتا ٖتدقاف ُب ا١تشهد، ترقباف البهات، أومأت ٢تما نعيمة، تعرفهما ريداً،  
انادة ٖتضراف ابكراً، تعرضاف بضاانة ريدة دل تتفمبخ بعد، أتخذاف أرقاماً ُب يدوء 

وتهصرفاف وحد٫تا وتلحق ضحيتاف هبما أو يعدو صياداف خلفهما، تفعبلف كل 
.  يء أبدب ودوف صشب

. ثبلثوف - 

.  أخرج قلماً واستعاف بفاتورة اٟتمباب، راح ٭تمبب انلى ظهريا ا٠تارل

. ٜتمبة وثبلثوف قحبة، ال ال، كلهم قحاب مااندا واحدة- 

. ليى لكهها ترمي أذهناإونعيمة ال تهظر 

: يقوؿ بصوت اناٍؿ،  ويضرب ٍب يقمبم ..  تصبح الهمببة إذاً 

. الهمببة تمبعوف اب١تارة -  

. يفرد قامتى سريعاً، ٍب يغادر

: قالت البهت اليت رلمبت انلى مقربة مهى لصاحبتها

!  اي خرب اسود - 

: واألخرى تتلفت سريعاً تقلب انيهيها ُب كل االٕتايات، وتقوؿ ابنزاناج مصطهع   

. اي خرب اسود فعبًل، ال ال، ا١تقهى دل يكم يكذا مم قبل.. ما الذي ررى ؟ - 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابب الفتح 

 



 22 

ال ٣تيد إ  كل  يء ٭تدث ُب اٟتّماـ، اٞتميع ُب إتايى، يزورنى ويتربكوف بى، 
وبعض اجملايدات، إال نعيمة اليت ترقبى ُب رلمبتى ا١تتمبعة وأرهابى العريضة اليت ٗترج 

. مم حافيت الكرسي الذي يغوص فيى

كاف هللا ُب انونى ، لكهها تمبحب ضحكتها سريعاً :   تضحك مهى بصوت خفيض
: وترسل لى نظرة طيبة تكاد تربت انليى 

ما أخبار اإلرساؿ؟   - 

: يقابل ضحكتها ا١تهمبحبة أبخرى سريعة متمبابقة 

ُب معمبكر تدرييب، البث سيبدأ قريباً وحُت يعود سيكوف .. أبو ٚتيل ُب إرازة- 
. ُب استقبالك مرفوع الرأس

. أبو ٚتيلك انليى انفريت- 

: تصيح ُب ورهى بلطف، وبضحكة مرقوانة تهظر ُب انيهيى ريداً وتكمل 

. الواقف.. الدنيا مع الواقف- 

. هتدأ ضحكتها وتعود لداخلها

 وحديا ٕتلس ُب ركم انهد ا١تهتصف ٖتت انمود بضوء خافت، قلقة مم األرانب، 
. كل مم ليس تونمبياً أرهيب، لكهها غَت قلقة مهى

. انلى العكس انهدو حكاية، ويي ٖتاوؿ أف تطرد حكايتها ْتكايتى



 23 

 لبهاشل يقيم يها مم زماف، كأنى مم أيل ا١تديهة لوال مبل٤تى، أنيق يعيش وحيداً، 
يقوؿ كبلماً كبَتاً ال تفهم أكثرو، مم إحدى الطوارف الكبَتة ُب لبهاف، يقوؿ إنى 

. دبلوماسي وموانود

 موانود أف يكوف سفَتاً ُب إحدى الببلد قريباً، يهتظر أف تتبدؿ اٟتكومة وتركب 
. ٚتاانتى اٟتكم لَتكب يو

. أي حارة تعملها ٦تكم  أصدقها، غَت أنك تركب- 

. ٯتلك الهقود، وتمبتطيع أف أتخذيا مهى بمبهولة ُب أغلب األحياف

انهدما تكثر انليى البهات يهمبايا ويدخل ُب رديدو، يدخل وٮترج كأنى ال يعرفها، 
. لكهى سراناف ما يعود ٢تا

ال يمبافر إال  دراً، يعود ٤تمبًل هبداايو لصاحبة ا١تقهى اليت تظهر لى ا١تعزة وتفرد لى 
ستقع اناربل أو آربًل ُب فواتَت - نصفها أو كلها- رهاح احملبة، وتعرؼ أف نقودو 

. اٟتمباب

 وحيداً إال مم رغبتى العارمة ُب ٚتع البهات حولى، دارماً اثهتاف أو ثبلث، صباحاً 
.  وممباًء، يغمز بعيهيى ويقوؿ كبلماً حاراً، كأنى إانبلف مدفوع األرر انم فحولتى

.  يدفع للبهات فواتَت أكلهم  و رهبم، ويم يعتربنى صيداً ٙتيهاً رايزاً ُب كل وقت

يبلانبهى ويًتكهى بعد أف مؤل روفهم ودفع فواتَتيم ليشررم مع آخريم  ٯتلئوف 
.  فرورهم وريوهبم
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. ويو يهعتهم ابلغزوات، غزوة ألفة، غزوة درصاؼ، وغزوة مونيا، وأحيا ً غزوة نعيمة

ُب ٟتظة  درة أنس ٢تا، قاؿ واألسى يركبى إف الوحدة تكاد أتكلى وأنى قارب المبتُت 
ال طفل وال أنيس، يقضي نصف وقتى ُب اجملمعات االستهبلكية يهفق نقودو 

ليشًتي أ ياء ال ٭تتارها، يهفق وقتى الفارض انم احتياراتى، يشًتي الشيكوالتى 
. ويوزانها انلى البهات كيفما اتفق

. زانيم ُب الشيكوالتى رداً ، فاحل فيها- 

.  دل يعد يعهيها أمرو، لكهها ٖتاوؿ أف تطرد حكايتها ْتكايتى

ذل ا١تقهى بعد مهتصف إ وحديا ُب مقعديا، تهتظر زبوهنا انلى طاولتها، هتبط 
. الههار بقليل، ُب انتظار مم أهنوا أانما٢تم الصباحية ويريدوف أف يهعشوا قيلولتهم

 تقبع ُب الركم ذاتى، تقلب انيهيها بُت األرانب، وحُت تمبتقر انلى الطريدة، تقف، 
.. تفرد رمبمها، ترخي ثهياتى ٍب تشديا، ويكذا

  ال تذيب للحّماـ، تتمشى انلى مهلها ابلكعب العارل،، ٬تعلها ٘تشي كأهنا 
ترقص، بقوامها غَت الطويل غَت القصَت، بتدويرة واسعة انهد خصريا تمبلمها 

– كما يقوؿ  اانر مصري اٝتى انبد ا١تهعم رمضاف - ال٨تهاءة أخرى كغيمة واطئة 
فوؽ ان يزة مرتفعة، ٦تتلئة مدّورة، هتبط ابلهاظر إذل بئر رغبتى، سقط  انهها بهطا٢تا 
اٞتيهز إذل ما قبل مهتصف ان يزهتا تقريباً، وليمدد الكيلوت أذرانى الرفيعة ُب ورى 

 .العيوف، نصف الع يزة الظاير قدر نصفها ا١تشفي ابلتماـ والكماؿ
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  تتكئ انلى حافة الكونتوار، حافة ا١تكاف الذي تصهع فيى مشروابت ا١تعازصل، 
مهدفعة متع لة وحديا، مهفلتة كأ٪تا  تكمبر ساقها ، ال تدفع ان يزهتا للشلف،

. ٕتري مم  يء ضرب أسفل بطهها

تتحدث مع صانع الشاي والقهوة، تمبألى أي  يء، تدور برأسها وان يزهتا اثبتة 
. تقّلب انيهيها تكتشف ا١تلعب، تعابثى ويي تعابث البعيد ليقـو ابإلٛتاء والتمبشُت

ترمي بضاانتها ٍب تعود، ا١تشية نفمبها، اإليقاع نفمبى، وسط مقهى واسع أبانمدة 
غريبة ال يتمبع ٢تا يذا ا١تشهد حىت ال يهكمبر اإليقاع، مكتظ أبرانب انتشروا ُب 

٢ت اهتم ورغباهتم، أيتوف فرادى أو ٚتاانات، وفلمبطيهيوف دارموف أيتوف فرادى 
. موزانوف انلى طاولتُت، ٭تكوف بصوت خفيض، ٍب يهمبوف

. مل أ األيتاـ: تضحك وتقوؿ 

. أرانب أيتوف ابحثُت انم قعدة طرية، يصطادوف طرارديم وٯتضوف

. ابرعات يوى ٖتت أٚتل ملبس وأحلى زيهة، بعضهم واضح، وبعضهم يلبس قهاانى

 مقهى العشاؽ أحلى مم مل أ األيتاـ، تقوؿ نعيمة بصوت ٮتتلط فيى الضحك 
ابلكبلـ، يقطع ضحكتها كمبوؼ، األستاذ كمبوؼ، كضوء مارؽ مم ابب ا١تقهى 

. ذل طاولتها، ٭ت ل ويرقص كطارر مم طيور الشتاءإ

ال أحد يعرؼ .. ٭تط ّتانبها بعد أف صف رهاحيى، ابتمبامتى تتمبع وسبلمى يتطاير
٭تتاؿ، يغيب انم ا١تقهى كأنى دل يدخلى، وأيتيى كأنى دل : ماذا يعمل، يقولوف 

. يبارحى
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ُب يـو  در انكمبفت فيى الشمس، يدتى حيلتى، أحضر ورؽ األلومهيـو ا١تفضض، 
استلفى مم حانوت، واانداً صاحبى أبف يمبدد ٙتهى سريعاً، صهع نظارات واقية لرؤية 
الشمس ُب خ لها ويي مكمبوفة مم القمر لَتايا مم يرايا ُب ٟتظة قد ال تتكرر 

. ُب حياتى، يكذا ردد بقوة

.  ابع لكل زابرم ا١تقهى ٔتمبااندة نعيمة، الهظارات للبهات، والرراؿ يدفعوف

األستاذ كمبوؼ، لكهى ُب اٟتقيقة ليس كمبوفاً : مم ساانتها اكتمبب اٝتى و هرتى 
مم أحد، حُت تكوف نعيمة ُب إحدى غزواهتا ٭تط انلى طاولتك، يلم رهاحيى 

سريعاً، وبورى احملتاؿ الباسم يمبألك أف يشاركك اٞتلمبة، أيخذ  كأس  اي انلى 
حمبابك، وإف أفرطت ُب اٟتفاوة وأومأت بطرؼ حديث، يعارلك ابلقاضية الفهية 

. ابيي ابٟتق... أنت ابيي:  ويطلب  يشة 

اببتمبامة واسعة مطبوانة انلى ورهى، كأنى  ـ ليلة انراي ً، وحُت استيقظ ورديا 
ملصوقة انليى، حلت بمبهولة ٤تل مبل٤تى القدٯتة، ومم يومها ال يفارقها وال تفارقى، 

. وسيلتى ُب اٟتياة والطلب

وحُت ضاقت بى اٟتاؿ ويربت الشمس مم القمر، فتح ررابى و أخرج حيلة 
رديدة، انمل قارائً للكف والفه اف ٔتمبااندة نعيمة، تقص انليى حكاايت الزابرم 
وتعطيى طرؼ ا٠تيط، ويو يرد ٢تا اٞتميل، إذ ٯتد طرؼ أحديم أو يلقيى رايزاً ُب 

. ح ريا، ويلهف نصيبى مم الهاحيتُت
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يفعل ذلك أب قة كأنى لورد قدصل، أحيا ً يهقل أرقاـ ا٢تواتف بُت ا١تشتاقُت 
وا١تشتاقات، لكهها حُت تتكدس،  يعرض خدماتى مم تلقاء نفمبى بصوت خفيض، 

. ويوفق رأسُت ُب اٟتبلؿ اببتمبامة  مرسومة مم قبل

. ونعيمى ٖتبى، تلقف حكاايتى لتشبئ حكايتها

 ال تقلق، قلت لك مم قبل، إف أورعتك  هواتك وحضرت ُب وقت ال ٖتضر فيى 
البهات انادة، ست د نعيمة ُب انتظارؾ ُب ثكهتها ا١تعتادة، نعيمة رريهتش، راءت 

مم بعيد مم أقصى الشماؿ، بشهادة متوسطة ال تمبتطيع أف ٘تهحها انمبًل وال  ربة 
ماء ُب مديهة يتمبكع فيها حاصلوف انلى  هادة أانلى، ويدوخ فيها كثَتوف ْتثاً انم 

. أية فرصة

. ا١تديهة فرصة دارًما، واأليل ُب ضيق، والعمل يهاؾ ممبتحيل، والعريس بعيد

..  وراء رزقها صعدت، معها  هادة بكالوراي وان يزة وبعض فرنمبية وإيطالية
. وان يزة ٤تًتمة مع بكالوراي تكفياف ابلكاد للعمل ُب  مقهى

. انملت  دلة، والبهت ُب ا١تقهى مطلوبة تهاغي وتهاري

ُب ا١تقايي تمبقط اٟتوارز، كلمة مم يها، ويد تصدـ بعفوية أي رزء ابرز أو لُّت، 
يدية مم يها وسهرة ُب انلبة ليلية مع الصديقات تريح األانصاب، واٞتو العاـ 

. يمبحبها مم  واطئ براءهتا بقوة
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ُب البداية كانت تتفرج، تشايد ما ٬تري دوف أف تشارؾ سوى ابلضحك ا٠تفيف، 
كاف يكفيها أف تهقل رقم ياتف مم زبوف لزبونة، وٖتاوؿ أف تزيد ُب إيراديا كي 

. تكفي مئونة العيش

ُب البداية كانت ٗتشى أف ٗتلع سروا٢تا، كلى انلى الها ف وتعود ٟت رهتا، لكهها 
بعد أف ررفها التيار وتعرفت انلى ماء اآلخريم ونقوديم صارت تهمباو ُب مكاف قد 

.  ليىإال تعود 

 تبيت ُب فرا ها وحديا، أحيا ً مع أختها اليت تكمل تعليمها اٞتامعي انلى حس 
نعيمة وفلوسها، تهاـ ُب ا١تديهة اٞتامعية، تقضي انهديا ليليت العطلة المببت 

. واألحد، وأتخذ نصف ما ُب ريبها

ختها، تعطيها ما حرمت مهى، وأف تمبااند أخايا الذي ربت أكاف انليها أف تمبااند 
. طويبًل انليها، قبلها ونزؿ ليعمل

. ف أانطيك أ  وأ  سأانملأأنت تعبانة ُب انرقك، لك وحدؾ، كاف ٬تب   -  

أختها مغرمة اب١تديهة، ونعيمة مدانوكة ُب مقاييها ومآقيها، مم مقهى آلخر ومم 
فشذ ألخرى، أيكل انليها أرريا أصحاب ا١تقايي أو ٯتاطلوف فتبحث انم غَتو، 

. انم فرصة أوسع

. تعّودت انلى ا١تقهى، وتعّود الشارع انليها
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ُب الطريق بُت مقهى وآخر تعثرت إبيطارل طيب، ُب مهتصف ا٠تممبيهيات، ويي 
ُب أوؿ الثبلثيهيات، اكتشف أنى نمبَي ٤تفظتى بعد أف  رب قهوتى، بشت ُب ورهى 

. وأمهلتى لليـو التارل

: حُت اناد ليدفع ممبت بيديا صدريا العارل

.  ضيفهاؾ انلى حمبابها  -  

. وأصرت

انلق خفيفاً هبا، ٔت املتها ولطفها، يذو مديهة ال يدفع فيها أحد ألحد لورى هللا 
. واحملبة، ولو ُب األانياد الوطهية

اإليطاليوف والفرنمبيوف ٖتديداً يروحوف و٬تيئوف دارماً، الشاطئ قريب والشهوة 
.  كامهة، اٟتهُت متقد واللغة مشًتكة

واٟتب ٭تتاج للغة، وحىت إف دل يكم موروداً، فالغراـ وإخوتى ٭تتاروهنا، تفتح الباب 
. وتضيء القهديل

اٞتمبد سيد اللعبة واللوف ا٠تمري بوابتى، والع يزات بطاقتى، وبهات ٤تتارات يعملم 
ُب مقاو غالباً، يلقِّطم أرزاقهم، يضعطم انلى أمعارهم بقمبوة زاردة، يعصرهنا 

كصارمي الدير ويدخرف ما استطعم مم نقود للمظاير، يلبمبم وٯتهحم أنفمبهم 
  .مظهراً براقاً وانافية وفَتة

و إيطارل ُب ا٠تممبُت فرصة ٬تب أوفرنمبي – نصف البهات انوانس - والزواج بعيد 
ببلد .. أف تطبق  انليها ٔتا مهحتها الطبيعة كي تمبتطيع أف تطفو انلى سطح الدنيا
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ٚتيلة غَت يذو الببلد البليدة، وفلوس ومعاش للعمر وأتمُت للممبتقبل والصحة، 
. حىت ولو استمر سهة واحدة

. الدنيا يها مقفولة- 

أنس ٢تا، إيطارل مطلق بهصف كرش وآاثر وسامة، وليمبت ُب إيطاليا ذراع فارغة 
. لبهت ُب الثبلثيهيات غَت معلقة ُب ذراع واحد آخر 

حُت يبط تونس  دت ٝترة البهات خيوط قلبى وأنعشت األرداؼ ا١تهطلقة 
. والع يزات العالية بقااي رمبدو، وٝتراء أو ٜترية ُب إيطاليا ابيظة التكاليف

رتبت لى  قتى، طبشت لى، أرخت رهاحاً حُت قرأت ُب بريق انيهيى وارتعا ة يديى 
، دل تمبمح لى أف يتذوؽ انرقها، وإف   أنى مغـر

. يفهفت ابٞتهاح اآلخر

اكًتى ٢تا  قة، طبع انلى خديا قبلة، وسافر بواند أف يعود قريباً يههي أوراقها 
. ويطَتاف معاً 

. ا ًتط انليها أال تعمل

يصلها مصروفها، ضعف أرريا ُب ا١تقهي أو يزيد، إ٬تار الشقة وأ واؽ خفيفة، 
. والتليفوف بيههما

الطبع غبّلب، بمبرانة نزلت للشارع، تطّوحت مم مقهى آلخر، دل تقهع ٔتا ُب يديا، 
. واإليطارل بعيد
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مخ : تضرب ربيهها بكف يديا، تركل الطاولة تكاد تمبقطها وتقوؿ كاجملانُت 
التونمبي يكذا، لو فتحوو لم ٬تدوا خبلاي وأانصاابً، سي دونى ٤تشواً أبوراؽ نقدية 

. مم كل األنواع واأللواف، وإف دل ٬تدويا فمبي دوا صوراً ضورية مهها

ختها ُب الشقة، أختها الفاتهة اليت أتخذ نقوديا لتصرفها انلى أنزلت للشارع وتركت 
زيهتها، واليت دل يريا اإليطارل إال قبل سفرو بيومُت، حكى ٢تا انم اٞتمبد ُب لوحات 

انصر الههضة اإليطارل، فحدثتى انم اٞتمبد ُب الشارع التونمبي، بـر معها ا١تديهة 
ْتثاً انم يدااي تذكارية ُب غياب نعيمة اليت كانت ُب اٟتماـ العمومي ٕتهز نفمبها 

. لمبهرة أخَتة قبل سفرو

. تعمل،  وإف أكلها فشذيا تمبد روانى، وتقتمبم مع أختها الهقود

الغيبة طالت، والهقود تصل مم إيطاليا ُب ا١تواند، ظلى يبتعد ، تكاد تهمبى مبل٤تى 
. لوال انعكاس ١تعة اللَتة انلى ورهها، وحلمها ابلمبفر وتغيَت حياهتا

كانت - دل تكم ا٢تواتف احملمولة  قد اخًتانت بعد– حُت طلبها ُب تليفوف الشقة 
أختها يهاؾ ٗتربو بصوت مًتدد أف نعيمة انادت للعمل، وتطلب مهى بقوة أف 

. يمبا٤تها

مرة اثنية واثلثة، وا٠تيط الذي يرٗتي بيهى وبُت نعيمة يشتد يقوى بيهى وبُت أختها، 
.  نعيمة انادت لصاحبها:  ُب ا١ترة العا رة قالت لى 

انبأتى بهعومة حىت الف ر، وحُت تهاثرت  ظاايو ١تلمتها، دانكت ررولتى، ودانتى أف 
. يربما اٟتياة معاً 
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. أ  انشقتك... وأ ... نعيمة بهت سوؽ، بهت الشارع.. فهمتك مم أوؿ نظرة- 

. بمبرانة اناد

ا٠تيوط المبوداء دخلت ُب البيضاء، البكرة تتدحرج بمبرانة ٥تلفة خيوطاً وايية ال 
. تكاد ترى

حُت  ايد نعيمة ُب ا١تقهى مع صاحبها، دل يًتؾ فرصة لشيء، خرج اترهاً يتأررح 
انلى مهحٌت، انهد أانلى نقطة فيى قبل صابونة االنزالؽ، أخت نعيمة كانت يهاؾ، 
ُب أانلى ا١تهتصف أيضاً انلى ممبافة قدـ واحدة، انلى ممبافة يد واحدة، زحزحت 
نفمبها ٓتفة، لعبت أبصابعها،  دتى والتقطتى، نَػَفمبى مقطوع برداف، وُب مهتصف 
ا١تهتصف احتضهتى، ال  يء يهعش قلباً قدر حضم ُب ٟتظة برد الروح، كاف ٚتا٢تا 
يكشط ضباابً وأ١تاً خفيفاً انم انيهيى، وسشونة خصريا تعيد الدـ لعروقى ومهتصف 

. حزامى وا١تهاطق اجملاورة

قلب العا ق ال يربأ، قلب ا١تغـر يربأ، األوؿ ٭تتاج حانة وانايرة، والثاشل ٭تتاج 
. حضهاً وٜترية مغوية أبقل تكلفة

. احتضهتى اثلثة وسابعة

. انزلقا معاً، ٍب طارا معاً 

  مثل األفبلـ ا٢تهدية ابلضبط، تقوؿ نعيمة، فيلم أماـ  ا ة انيهيها طواؿ الوقت، 
. معروض انلى مدار المباانة، وأسئلة تهغزيا  مم كل روانبها
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١تاذا يغَت األورويب بوصلتى ف أة ويو ا١تعروؼ انهى أنى ال يكذب مثلها، وال يشغل 
٥تى كعادتها؟ 

١تاذا غدرت هبا أختها، ٟتمها ودمها  وفلوسها، ١تاذا خطفتى مهها ؟ 

.. ٭تدث ذلك بُت البهات أحيا ً، أما أختها فبل

. تكاد ُتَشل

. دل نشلتى ويي اليت ٘تلك فرصاً أخرى كبَتة

ال أحد ٯتلك يها فرصة اي نعيمة أو نصف فرصة، إهنا أتٌب بغتة إف أتت، والذي 
. ٬تديا أو هتبط بُت يديى ويًتكها ٘ترؽ  وال يكمشها دل ٮتلق بعد انلى يذو األرض

دل تقدري أف ٖتلمي ريداً اي نعيمة، كاف انليك أف ٖتلمي وأنت ترتديم كيلواتً آخر 
. غَت يذا، حىت اٟتلم كهت ضعيفة فيى

نظرؾ قصَت، دل ٖتاورل أف ٘تديى بعيداً حُت صادفك الطلياشل، كأنك فورئت حُت 
. طرقك وحُت تركك

. أختك حلمت، وخططت، وطارت

ال إرابة انهديا وال انتب انلى نفمبها، اإلرابة الوحيدة اليت تلقتها  وانغرست ُب 
: روحها

!!! أختك وأخذتى، أحمبم مم أف يذيب لواحدة غريبة  - 

. كأهنا رّهت.. تكاد ٕتم
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. مم أرل فرصة أكلتها  قيقتها والكت قلبها أماـ انيهيها

برراف مم انقلها طارا خلف الطلياشل وأختها، خلف فرصة ، والثالث د٢تا انلى 
. أحضاف الرراؿ فأطاانتى

. كريت الرراؿ، األرانب ٖتديداً 

أوؿ فكرة تقفز إرل ذيهها كل صباح بعد التثاؤب،  أف تغَت انلى األرانب، ٖتصد 
. الهقود مم ريوهبم، ٖتصديم، تههب أرمباديم، وتمبيب أرواحهم إف استطاانت

يبطت إذل مقهى األرانب، أغارت انليى، كل يـو تبحث انم أرهيب غَت ٣تيد 
. اللبهاشل، تعبت مهى ومم نقودو

.  تريد أرهبياً حقيقاً ورربًل، أيكل رمبديا، ٭تصدو، وتههشى يي وٖتصد نقودو

تهتقم مم اإليطارل فيى ، مم أختها، مم أنوثتها  ا١تكمبورة اليت تهزؼ أمامها كل 
. ٟتظة، مم إحمباس ابلغدر ٮترج ٢تا مم ٖتت وسادهتا قبل الهـو

قررت أف ٖتب نفمبها، وأف تربت يي انليها دوف انتظار ألحد، وأف تدوخ اآلخريم 
. هبا

. وبدأت الطاحونة، أتكلها وأتكلهم

للحم األرانب طعم ٥تتلف، لهقوديم أيضاً، ٖتاوؿ أف ٘تحو صفعة أخذهتا انلى 
. قفايا، أماـ انيهيها
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تش يع الصهاانة الوطهية .. قد تذيب مع تونمبي انلى سبيل التغيَت أو التقشف
مطلوب، لكهى ُب الغالب يعطيها انشرة د نَت أو ال يعطيها، قد ال تطلب، أحيا ً 
يضرهبا أحديم ويهرب، أو يشًتي ٢تا انلبة س ارر ويعىبء ياتفها ٓتممبة د نَت 

. وأررة التاكمبي

!  األرهيب ُب الهقود أفضل، وابم البلد ُب الفراش أفضل والثأر مطلوب

.  يـو وراء آخر، وأرهيب خلف أخيى

. تبديل المبروج فيى راحة

. بدأت هتدأ، والكرايية تبتعد

. الثعابُت ا١تتهوانة اليت زارهتا ربتت انلى أنوثتها، واٟتليب الذي تشربتى بّرد روفها

دل تعد ٕترح روحها، خففت انهها، أاندت ردو٢تا  ودللت نفمبها، تصرؼ اإليراد 
. ابلكامل انلى لباسها ورمبديا

ذل ا١تقهى كل يـو اندا يـو اٞتمعة، ال تقبل أف تضارع أحداً إاطمئم، نعيمة هتبط 
ليلتها أو يومها، وال توافق مهما تلقت مم يواتف، ال ٖتب أف تكمبر قدسية اليـو 

. والليلة

. اٞتمعة، تهتشر فيى ا١تبلركة أبانداد كثيفة - 

. مثلها كثَتات
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، أحد كئيب كعادتى، يـو مم يومي  كل  يء ٭تدث ُب اٟتّماـ، واٟتّماـ فارغ اليـو
اإلرازة األسبوانية،، الذيم سهروا ليلتى مازالوا ُب بيوهتم أو بيوت اآلخريم، ٬تًتوف 

. لّذة الليلة وتعبها

وا١تقهى فارغ أيضاً، الرراؿ الذيم أمُّوو صباحاً غادروو ظهراً، وال فاردة مههم حىت 
ولو رلمبوا، موظفوف ُب الكهولة أو الع ز، يقرأوف الصحف، يتحدثوف ُب كرة 

. القدـ، يتعاركوف ويتصا٭توف ببل فاردة، ألمبهة طويلة وسيقاف متعبة

والبهات القليبلت اللواٌب دل ٕتدف صاحباً أو مغرماً ليلة أمس تتشذف ركهاً قصياً 
ٕتلمبم بوروو مكمبوة ٓتيبة واضحة، تتحدثم بغيظ انم اللواٌب اقتهصم مواانيدايم 
أمس، تتحمبرف انلى الفرص الضارعة وسيغادرف ا١تقهى ٚتاانة بعد قليل، تضحك 

. بهات األحد: بقلب متعاطف وتقوؿ 

. ٗترج ١تقهى آخر انّلها تغَت حظها، تعود، ٗترج وتعود

وا١تقهى مازاؿ فارغاً  والوقت بطيء، الليلة راوزت نصفها األوؿ، وصاحبة ا١تقهى 
. ليمبت يها، لعلها تقضي اليـو بطولى مع صاحب ٢تا

انلى طاولتها تهتظر نصيبها، انيهها انلى مهدي، القابع انلى مقربة مهها، بورى أٛتر 
مكتهز بى وسامة ساذرة، ورمبد يشبى رمبد مصارع، مًتيل قليبًل، بقميص مفتوح 

. انلى صدرو العريض، يطل مهى صليب كبَت

. حداً داخلىأصامت، ورهى بُت كفيى، يهظر بغيظ إذل الفراغ أمامى، كأنى يعارؾ 

: ف أة يهتفض وببل سابق إنذار يباغتها، يصيح انالياً 



 37 

. أ  ممبيحي، أ  حر- 

. يباغتها كما يباغت اٞتميع دوماً 

. يقولوف إنى ا١تمبيحي الوحيد تقريباً ُب ا١تديهة غَت القمباوسة ا١توروديم ُب الكهيمبة

داخ ليبحث انم انمل، وحُت ُسدَّت ُب ورهى، وأيس مم ورود فرصة ٖتوؿ إذل 
. الديم ا١تمبيحي

. ممبيحي واحد وستة قمباوسة

انمل سابقاً حارساً ليلياً ١تعظم ا١تبليي الرديئة، يتلقى الضرابت مم الرواد المبكارى 
. والبوليس، يقطع ا١تعازصل ثيابى ويههش البوليس ريبى

ٖتاوؿ أف تكلمى لتأمم غضبى، وقد يؤنس وقتها، لكهها ٗتشى أف يضّيع انليها 
. زبوهنا احملتمل والذي قد يطل ُب أية ٟتظة

ذل ا١تقهى، إيقولوف إنى ٬تري ُب الشوارع صباحاً، وحُت يههكى التعب واٞتوع يه ع 
قد ٬تد نصف ساندويتش أو قطعة كرواسوف وكوب  اي، ُب كل مرة يمبأؿ انم 

. الهعهاع

إف اٟتكومة ضيقت انليى ا٠تهاؽ حُت ٖتوؿ : بصوت خفيض يقوؿ ٞتار ال يعرفى 
. إذل ا١تمبيحية، وأخذت مهى يويتى،  لكهى أخفى رواز سفرو

ذل اٟتدود ا١تتاٜتة يدخل  اٞتزارر، يصعد إوقد ُيمبر لك إف اطمأف، أبنى كاف يهرب 
. اٞتباؿ، يوقف سيارة كيفما أتفق، يرمي صاحبها خاررها ويمبتورل انليها
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يبيعها بمبرانة أل س يفككوهنا ويبيعوهنا مذبوحة ابلقطعة، يعود لتونس يصرؼ 
. غهيمتى حىت تهتهي، ويكذا

مغامرة راْتة، لكهى اآلف خارف، اختلطت ا٠تطوط والوروو بُت اٟتكومة يهاؾ 
. وٚتاانات ممبلحة مم كل لوف وأصبح الصعود مقامرة قد تؤدي بى إذل ا١توت

اطمئم، إف كهت أرهبياً مم رواد ا١تقهى وأمامك رهاز الكمبيوتر، سوؼ يقًتب 
مهك ف أة وأنت ممبتغرؽ، ال تهزانج مهى، أبدب  ديد وبصوت بُت األمر والرراء 
. سوؼ يطلب مهك أف تدخل انلى صفحة أمَتكا، وتقدـ لى طلباً للعمل ُب ا١تاريهز

يطلب يذا مم أرهيب فقط، ٮتفض صوتى، يهمس أبف التوانمبة ا١توروديم ُب 
. ا١تقهى قد يبلغوف انهى اٞتماانة

. سااندشل، ابهلل سااندشل، أ  ال أانرؼ اإل٧تليزية- 

ُب وقت آخر يكوف :  وحُت ٗتفض صوتك أنت أيضاً إذل أقل مورة وتقوؿ لى 
ا١تقهى فيى فارغاً حىت ال يشعر بها أحد، أو أنك ستفعل لى ما يريد ُب البيت بعيداً 

انم أانُت اٞتماانة ، ترٗتي مبل٤تى ويهمبحب هبدوء، ال تعرؼ إف كاف ٦تتهاً أـ 
: ايرمباً، وحُت يصل إذل طاولتى يصيح 

. أ  ممبيحي، أ  حر، لم أٖترؾ مم يها إال إذا راء ا١تمبيح وأخربشل

ْتمبرة يهظر  حية نعيمة ا١تهتظرة ابٟتمبرة أيضاً، ويقوؿ كأنى ٮتاطبها وٮتاطب نفمبى 
 :

. ا١تليح يبطئ- 
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. تبتمبم

. يو ونعيمة، كل يبحث انم ممبيحى

يو يريد أف يراو رؤية العُت وأف ٮتربو، ويي تريد أف تراو وتلممبى وأف تهاـ معى لًتاتح 
. راحة أبدية، لوال أهنا ٗتشى أف يضبطها األمم معى

. اليـو يـو اٞتبا ت اي نعيمة، يـو الًُتب- 

. ويدير ظهرو

وحديا نعيمة، تريب وحدهتا ُب زاوية ا١تقهى نصف ا١تضاءة نصف ا١تعتمة، العماؿ 
 رانوا ُب ٚتع الكراسي والطاوالت، ومهدي غادر ف أة كمبيارة  حم طارشة، 

كاف يمبلي وحدهتا، ٗتبئ حكايتها ُب حكايتى، تكاد تقشر وحدهتا انّلها ٕتد سبباً 
. ير٭تها

وال زبوف لتذيب معى، صاحبتها اليت تبيت انهديا أغلقت ياتفها، سيحضر 
. صاحبها، ويي حريصة أال أتخذ واحدة انهديا ليلة حضورو

ُٗترج ٤تفظتها، تدسها أسفل الطاولة، تعد نقوديا خفية خشية أف تضبطها 
ا١تبلركة، انّل غلتها توصلها ١تهطقة الزيراء البعيدة انم حي الهصر حيث يقع 

. ا١تقهى

حصيلة اليـو قليلة، أربعة انشر ديهاراً فقط، واألررة ابلتاكمبي أربعة انشر أيضاً، 
. تعرفها
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. وال ابص وال أتوبيس ٯتر ُب حي األغهياء

األضواء انمبحبت، تقف انلى ابب ا١تقهى، رٔتا يعرب أحديم، تهظر بعُت واحدة إذل 
الذيم يهبطوف مم سياراهتم ليمبحبوا الهقود مم ماكيهة الصرؼ اآلرل ُب فرع البهك 

. ا١تتاخم للمقهى

. ماكيهة صرؼ آرل تقذؼ الهقود، وماكيهة صرؼ آرل تهتظر الهقود

تيأس، تهزؿ ا٢تضبة، تصعد للهاحية األخرى، ٕتر مبلمح مههكة، زارغة، ّتمبد واقف 
. وورى مم ٥تلفات اٟترب، مرت انليى سيارة متهورة

   تشَت لمبيارة أررة، تفتح الباب األمامي رهب المبارق، تمبألى ويي مازالت 
: بكامل اندهتا انلى األرض دل تدخل بعد 

الزيراء؟  - 

. تتحمبس الديهارات القليلة اليت حصدهتا بعد أف حصدهتا أوراؾ وصدور هنمة

:  بمبرانة يقوؿ ٢تا 

. ادخلي  - 

. ا١تعتاد أال تركب البهات رهب المبارق

الزيراء ؟  - 

: ْتدة  
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. قلت لك ادخلي - 

. تتحمبس الديهارات اثنية

تدخل قدماً، وإذل أف تدخل الثانية وتمبتقر ُب مقعديا ّتانبى يبدأ  ريط صور مم 
زاروا خبيئتها ُب ا١ترور أماـ انيهيها، تكاد تتذكر كل الكوابيس اليت وقفت ٢تا انلى 

حافة سريريا وحياهتا ، كيف ابانت ودل تشًِت، تمبألى ويو ٭ترؾ فيتيس المبرانة 
: غاضباً ليهطلق 

ٟتم ؟  - 

!!!  نعم  -  

 ٟتم والّ فلوس؟-  
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ابب ا٢توى 

 

. كل  يء ٭تتاج لبارعات ا٢توى

يقوؿ لك أبو  هدي ويو رالس، انلى طرؼ طاولتة، ُب زاوية قصية  يراؾ وال 
. تراو، ٖتت صورة الرريس مبا رة

 . تبدؿ ا١تقعد ودل تتبدؿ األانواـ وال صورة المبيد الرريس
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ورى ٤تايد دوف تعبَت واضح، يبدو كػأنى قضى وطرو مم الدنيا، كأنى ال أيمل ُب 
 يء بعد اآلف، يهفث سي ارة تلو أخرى بع لة، غالباً يهمبايا مشتعلة ليدخل ُب 

. غَتيا

أانواـ ويو ُب ا١تقعد نفمبى، ال يفارؽ طاولتى وإف ورديا مشغولة ٬تلس انلى مقربة 
حىت تفرغ وإف انرؼ أف  اغليها حضروا للتو ٮترج ليأخذ لفة ويعود، ُب الغالب ال 

. يعود

وحيد غالباً إال مم بقااي فلمبطيهيُت أيتهمبوف بى أويؤانمبونى، يفرغوف ما تبقى مم 
.  حهات غضبهم أو غيظهم معاً، يلتموف انلى بعضهم كأهنم ارتمعوا لعزاء

يهضموف واحداً تلو اآلخر، ٬تلمبوف متفرقُت انلى طاولة واحدة ُب أيس واضح 
. ٯتكم لك أف تعرفى ٔت رد رؤيتك لى

اناد الفلمبطيهيوف إذل راـ هلل و إذل غزة بعد أف قضوا أانواماً ُب ضيافة تونس مهذ 
. 1982ا٠تروج الكبَت مم بَتوت اناـ 

بمبرانة ١تلموا اترٮتهم،  وما اتمبعت لى حقاربهم، وٕتمعوا صفوفاً ليتأكدوا مم 
. أٝتارهم

بضعة أفراد  دل ٬تدوا أٝتاءيم ُب كشوؼ العارديم، يو واحد مههم، اٝتى كاف ُب 
. كشوؼ اإلسراريليُت، ٦تهوع مم العودة، يدو ملطشة بدمارهم

: اإلسراريليوف أ اروا انليهم ابلواحد، كاف انلى رأسهم، وأمروا 

. يؤالء ال انيش ٢تم انهد  وال انهدكم
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اتركُت ٢تم أفراف الغاز القدٯتة وطهارر - رحل أصحاب القوارم البيضاء– رحلوا 
. ا١تقلوبة

٬تلس ُب ا١تقهى ٔتبلمح مكتفية بدوف وظيفة وال انمل وال نقود ٖتمبب سوي  
. ا١تهحة اليت أتتيى مم يهاؾ

يمبرح بعيهيى بعيداً متشطياً كل اٟتدود الىت أمامى، كل اٟتكاايت وكل التربيرات،  
:يمبحب نفمباً انميقاً مم سي ارتى و يقوؿ بدوف أسى   

سبحاف هللا، ٚتاانتها يمبمعوف الكبلـ واٞتماانة انهديم ال يرضوف أبقل مم قتلها - 
 .أودفهها أحياء حيث نكوف

. دانى ٭تكي حمبب اٟتالة!  ال تضغط انليى، لم ٭تكي لك كثَتاً أو قليبًل 

انشروف اناماً مم الهضاؿ ٖتت راية الثورة الفلمبطيهية ُب ببلد هللا ومثلها ُب تونس 
. بعد أف طارت الراية أو تبدلت

دل يعرؼ ألعاب األطفاؿ،  دل يهم ليلة انلى أغهية مفرحة، دل يعرؼ سوي أٝتاء 
الشهداء، صاحب البهدقية، أخذيا ُب حضهى و ـ، دل يلعب هبا، قمبم إٯتانى انلى 

. نصفُت، نصف ُب ظهرو ونصف بُت انيهيى

حُت ا تد انودو  دو أبوو مم كتفيى، قاؿ لى، ال تعد إال ودماؤيم انلى يديك أو 
. مت ودماؤيم انليها

. الطريق طويلة والهضاؿ اختيار
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يتذكر دارماً طعم العملية األوذل، كانت ُب بوخاريمبت ضد واحد مم انصابة 
ا٢تارا و اليهودية، اليت دبرت مذْتة دير ايسُت ونفذهتا ُب الفلمبطيهيُت العزؿ، 

أابدويم بدـ ابرد، أ علوا الهَتاف ُب بقااييم، حىت ال تهبت انظامهم ُب األرض مرة 
أخرى، وبعد أف استتب األمر ٢تم تفرقوا ُب الببلد سعداء بعد أف كربوا وكربت 

. إسراريل، وحىت ال يكونوا يدفاً سهبًل لبلنتقاـ القريب

الباقوف انلى قيد اٟتياة مههم حواذل أربعمارة  انتشروا بعد أف  ربوا مم الدـ ما 
. يكفي لقياـ إمرباطورية، ًب ٖتديديم وٖتديد أماكههم

الثورة  بت ُب العروؽ، ودـ األيل دل ٬تف بعد، واحد مههم كاف ُب رومانيا 
يمبتمتع ببقية انمرو  سعيداً، تقدـ مهى أبو  هدي وخلفى زميل لى ٭تميى وانالياً صاح 

أطلق الهار، أرداو قتيبًل وأتكد مم غيابى، ٍب .. ابسم الثورة الفلمبطيهية: ُب ورهى 
وضع سبلحى رهب قدمى، رفع يدو بعبلمة الهصر وسلم نفمبى سعيداً أيضاً 

. للمبلطات الرومانية

: ٮتدش خدو برفق 

.. بعد يذو العملية دل نعد نتتظر األوامر، أصبحها نبحث انم الشغل ٔتفرد - 
.  عر  أنها كرب  وانرفها طريقها وحد 

انتقل لئلانداد والتشطيط، يكوِّف ٣تموانات، يدرهبا  يشحهها ويهتقل مم بلد اذل 
آخر يطارد الذيم طاردوا أيلى وأخررويم مم دايريم، ٮتطط لقتل الذيم يقتلوهنم 

: ويضغط انليها . ا١توممبات: صباح ممباء، ف أة يلتفت  حيتك  ليقوؿ
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. كل  يء ٭تتاج للموممبات حىت الثورة- 

: ٯتد أصبعاً، تكاد تدخل ُب انيهك، وبكل ردية غَت متوقعة 

. الثورة الفلمبطيهية اٟتقيقية بدأت ُب سوؽ ا١توممبات- 

قلت لك أبو  هدى ٭تكي حمبب مزارى،  ال تهتظر مهى  يئاً غَت يذو اإل ارات 
. أو العبارات ا١تلغزة وا١تباغتة

ايدأ وال تتع ل، سوؼ ٭ترؾ أبو هدي أصابعى ُب إتاو ا٢تدؼ، أصابع ٨تيلة  
ممبرح العمليات ضد : طويلة مشطوفة كأصابع انازؼ البيانو ُب خيالك و يقوؿ

إسراريل ُب تلك الفًتة كاف ُب أورواب، كاف ال بد أف يكوف لها موطئ قدـ يهاؾ، 
نقطة وصل مع القيادة ا١تتمركزة ُب لبهاف ُب ذلك الوقت، مركز ٭تتاج لغطاء حىت 

. يمبتطيع التشفي

ا ًتى ماخوراً ُب أ١تانيا، داراً أو سوقاً للموممبات كما ٭تب أف يمبميها،  يلفظها 
التحيت  صالة للقمار يراتديا األ١تاف   واألرانب مم كل : كأيل لبهاف، مم دوريم 

لوف وُب العلوي اثهتا انشرة غرفة للعايرات ا١ترخصات، ساحة للعمليات، يدخل مم 
. يدخل وٮترج مم ٮترج

القهابل والر ا ات وا٠ترارط والبلسلكي وبقية : البدرـو كاف ٥تزف العمليات 
. األرهزة 

العمليات ُب األانلى وا١تشزف ُب األسفل، كانت الفكرة لعميل مزدوج بيهها وبُت 
. إسراريل ا تكى مم بعد مركز اٗتاذ القرار انم مكاف العمليات
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.. وا تغلها- 

العايرة الثانية انشرة ماتت ف أة،  يعهايا كما يليق ٔت ايدة حقيقية،    وانهدما 
. اند  وضعها الورورد انلى سريريا واٗتذ  غرفتها ٥تز ً إضافياً لقهابلها ور ا اتها

العايرة الثانية انشرة أوقعت صدفة إبسراريلي كاف يريد أف يصطاد ،  فاصطد و ُب 
. غرفتها ٔتمبااندهتا، قتلها فقتلهاو، و يعها٫تا معاً ُب اتبوت واحد

.. حرقهاو حىت ال تهبت مهى انظمة واحدة-  

.  كانت بهت أصوؿ، العشرة  والعيش وا١تلح  بيهها مهعتها مم خيانتها

:  يغيب انهك طويبًل ويو ٬تلس أمامك كأنى ٯتد بصرو يهاؾ حىت سريريا       ويقوؿ

تصور، اجملايدة الثانية انشرة كانت تعلق ُب غرفتها وفوؽ سريريا مبا رة مم قبل أف -  
. صورة ايسر انرفات - نشًتي ا١تاخور

. دل نكم نعرؼ- 

: يلتفت  حتيك صامتاً ، ٭تملق فيك بعيهُت لوزيتُت صافيتُت ٖتكياف وحد٫تا 

ا ًتيها سوؽ ا١توممبات بثمم ٜتس كيلوات مم ا٢تَتويم دبريا أحد مهاضلي - 
! الثورة ا١تتحصهُت ُب لبهاف، تصور

استلمت الكمية ُب بوف، وابانها العميل ا١تزدوج ُب برلُت، وّتزء مم ٙتهها ا ًتيت 
ا١تاخور، بعد ذلك ا ًتيت مطعماً و دايً للرقص، نصرؼ مم إيراداهتا انلى 

. العمليات ُب أورواب
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: يضم مبل٤تى

. العدو كاف  رحاً، ٯتتلك أكثر مم ٜتمبة وانشريم موقعاً ُب أ١تانيا وحديا- 

. يكثف مبل٤تى، تكاد تشعر أهنا تتعارؾ

كهت مغتاظاً،  قليب ٭تًتؽ كل يـو مم قدرتى وضعفي، مم ضيق أفق معظم الذيم - 
كها نعمل ٖتت قيادهتم حىت استطعت ٔتمبااندة ا٢تَتويم أف أقتفي أثر العدو، 

. أحاربى ٔتا ٭تاربٍت بى وأورعى حيث يورعٍت

 دل أانرؼ طعم الهـو وال رارحتى للياؿ طويلة، نمبيتى، فقط ٪تت حُت ٧تحها َب 
، أدخلهايم رحوريم، ورأيها ذانريم َب قلوهبم قبل انيوهنم،  ايد   حرماهنم مم الهـو

  .دموانهم بعد اف أبكو  سهُت طويلة، وال مهاديل انهد  تكفي

- لكم ٚتاانتها بعد أف فتحوا خطًا مع األمريكاف وتو٫توا أهنم وصلوا خط الههاية 
. أمرو  ببيع كل  يء ف أة، واهند الفرح ُب غمضة انُت

!  سبحاف هللا ٚتاانتها يمبمعوف الكبلـ 

. دل يطاوانى قلبى  أف يبيع دار ا١توممبات بهفمبى، ترؾ أ١تانيا ورحل

يشعر أف كل انايرة، كل ضحكة متهتكة وكل ان لة روليت انلى طاولة قمار قطعة 
. مهى،  ٭تفظها وال يهمبايا
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كهت أ٘تٌت أف أودع العايرات واحدة واحدة، أف أ ـ ُب حضههم ٚتيعاً ألفوز - 
أف : ابلمبعادة القصوى وأحتفظ أبوٝتة مم انهديم، الوساـ الوحيد الذي نمبيتى 

. أضع وردة أخَتة انلى سرير العايرة الثانية انشرة

.  دل  أستطع، ابانها العميل ا١تزدوج مرة أخرى

الشيء الوحيد الذي دل يهس أف يشدد انليى يو أال يبيعها لئلسراريليُت مهما دفعوا 
. حىت ال ٭تلوا ٤تلهم

ٯتوت وال ٮترج مم دار أو ٤تل أو قطعة وال   رة زيتوف وال سرير انايرة وال قطعة 
. أرض ليطأيا إسراريلي بعدو

اٟتمد هلل توفرت لديها مهاديل .. أمرو  أف نبيع كل  يء ف أة  ومرة واحدة- 
. كثَتة

انلى ورهى أسى  در ال لوف لى وإف كاف برارحة اٟتهظل، يدؽ الطاولة يكاد يرمي 
: مطفأة المب ارر 

ٚتاانتها يطبشوف كل يـو بيومى ال يُبقوف حليباً للغد، ال يوفروف فرصة ١تمباء وال - 
. ٮتططوف أبداً للممبتقبل

: ٮتف األسى  وتهفرج أساريرو، يقوؿ 

ا٢تدية األخَتة كانت مم العميل ا١تزدوج بعد سهوات، خفت أف تكوف مفششة -  
. مم العدو، للمفارأة كانت سراويل العايرة الثانية انشرة وسريريا
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رحل الفلمبطيهيوف اذل راـ هللا وغزة، ال يقوؿ لك أبداً انادوا، يعتربو نواناً مم الرحيل 
العشواري لكهى ٬تد ٢تم دارماً نواناً رايزاً مم العذر، انيونى تكاد تفضحى ابٟتمبرة، 
وغياب األمل يمبرح انلى ورهى، لكم اٝتى  ا١تورود ُب كشوؼ اإلسراريليُت يضيء 

. ٝتاءو  وروحى ويطفىء رهاتى وربيهى

رحلوا، تركوا أبو  هدي وآحاداً مثلى يدوروف داخل داررة مغلقة يركلهم مم يركلهم 
بقوة، ال يعرفوف مم أيم، يرتطموف ابلمبقف بمبرانة ٍب ٬تدوف أنفمبهم انلى األرض 

. ف اة

ُب ٟتظة أيس وحهُت ٟتارط يتكلم معى، المرأة تضحك ُب ورهى و٘تضي،  تزوج 
تونمبية وأ٧تب بهتُت تعلقاف خريطة فلمبطُت ُب انهقيهما  وال مانع لديى أف يتمبوؿ 

. أو ليلعب هبا معهما...ليشًتي ٢تما لعبة تلعباف هبا

. إسراريل حبمبتٍت وحبمبت أوالدي- 

وحيداً انلى طاولتى، يقلب أايمى، يقلب ياتفى، يفتحى بُت دقيقة وأخرى، يتفحصى 
بورى ض ر كأنى يهتظر ياتفاً ما، وحُت يمبمع رنيهى يكاد يقفز مم مقعدو، ٍب يقوؿ 

 :

. هللا يرٛتى  هللا يرٛتى- 

.  يههار داخل نفمبى، وا١تقعد يغوص انميقاً 

: قد يغالب نفمبى ويلتفت  حيتك ليقوؿ بصوت مهشفض انميق 
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دل أاند قادراً انلى الصحبة ، آخر واحد مم أصحايب مات ُب التمبعيهيات، أكثر -  
. هللا يرٛتى: ٚتلة أقو٢تا مهذ سهوات 

: يقوؿ ونصف سشرية العادل ُب نصف ورهى واألدل ُب الهصف اآلخر

. إسراريل حبمبتها كلها ُب أماكهها- 

ال انمل لى، يصحو كل صباح مم اله مة يصهع الفطور لطفلتيى، يلبمبهما 
مبلبمبهما بهفمبى، يهبط معهما إذل ا١تدرسة اجملاورة، يعود إليهما ُب وقت الفمبحة، 
٭تمل المباندويتشات اليت صهعها بهفمبى أيضاً، يلعب معهما األلعاب اليت دل يلعبها 
صغَتاً، ٭تضر للمقهى حىت تهتهياف، يعود ليأخذ٫تا، ويعود ُب ا١تمباء، ويكذا  يدور 
حوؿ نفمبى طوؿ الههار ال ٬تد ما يفعلى، ال نقود تعزي، وال أمل يغري، وال أطفاؿ 

يكربوف سريعاً لَتاتح، وال بصيص أمل ُب العودة لدار أبيى، وال موت يهقذو مم 
يذو كل يذو األلعاب اليت ال تهتهي، وحىت حُت تمبرقى المبكيهة ويغٍت ال ٬تد مم 

. يمبمعى وإف تصادؼ ال يهصت وال يفهمى

ضاقت انليى تونس والداررة انكمشت، البلد ضيق حيطانى   فة، و وارانى كلَّت 
مم مرورو ا١تتعاقب، والوقت ال ٯتر، حاوؿ أف يذيب لؤلردف، الباب الوحيد الباقي 
مشراناً،  يمبتطيع يهاؾ أف ٬تد الصحبة والونس بُت الفلمبطيهيُت، أيكل ا١تقلوبة  
و٬تد أطفااًل يلعبوف مع أطفالى، ٭تكوف حكاايت متشاهبى، ورٔتا ٬تد واحداً ٭تكي 

. لى انم أبيى
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مت وأنت :  قد ٬تد انابراً مم األردف إذل الضفة يهقل رسالة مم ٚتلة واحدة 
. مراتح، نفذُت وصيتك

الطاررة اليت رلبتى لؤلردف أررعتة لتونس، ُب فًتة االنتظار راح يعبث ُب صحيفة 
. يقتل هبا الوقت الكئيب، ورد أابو ُب صفحة وفيات األرض احملتلة

. إسراريل حبمبتٍت داخل مًتيم، واحد ُب الدار وواحد ُب ا١تقهى- 

مبل٤تى تطفح اب٢تزٯتة، يزٯتة المعة بمبواديا، ٘تيل متثاقلة انلى رمبدو،  يتمٌت لو 
. يًتكها انلى مقعدو ليكهمبويا يوماً بعد يـو

يدفم ورهاً مكمبوراً بُت كفُت، بعد بريتُت يفتحهما قليبًل،  يوارهبما ليقوؿ بمبشط 
  :

يذا ورى أستطيع أف أقابل بى هللا  والشيطاف وال أستطيع الدخوؿ بى اذل بلد -
.. آخر

أصبحها بقااي، اٟتكاية كلها بقااي، بقااي نضاؿ، وبقااي حياة، يها ال أانيش وال 
. أموت

و انلى حظى يعيش ُب مهطقة يقطهها الصفاقمبية، قدموا مم صفاقس أخذويا 
.. بيضاء وانمرويا، ال ٭تبوف أف يشاركهم أحد أو يشاركوا أحداً إال مضطريم 

وهللا : هللا يمبا٤تى، بل يقوؿ: تعلموا مم اليهود، لم ٕتد واحداً بمبهولة  يقوؿ
لهحشوو لى، يقو٢تا بِغٍل ويم بكل أسف يعتربوف أف كل الهاس أرانب حىت التوانمبة 

غَتيم،  وقر هم ال يذيب أبداً ألرهيب، إذا احتاج أحديم  يئاً ولو بمبيطاً مم 
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انطار يبحث انم انطار صفاقمبي مثلى، مم نفس رهمبيتى ولو كاف بعيداً، يتارروف 
نظارات وذيب : ُب األانماؿ ا٠تفيفة اليت ٕتلب مكمبباً سريعاً وال تتعرض للشمبارر

.  ربوا مم اليهود، انا رويم و بعوا مههم..  وخبلفى

. ال أانيش وال أموت- 

كاف أبو هدي قد داس انلى ا١توت مهذ ٛتل البهدقية  بوصية أبيى، داسى  ُب أكثر 
مم موضع وبلد، فرمى بقوة ٖتت قدمى ومضى، ٗتلص مهى ٘تاماً كأنى ديهاصور 
مهقرض، يوقم إف حانت ساانتى أنى سيصعد، سيطَت إذل األانارل بعد أف يلوح 

:  ألصحابى موداناً،  ولم ٯتوت ٘تاماً 

دل يكم يهاؾ انقد بيٍت وبُت فلمبطُت وال  روط، الشروط كلها ٢تا، بصمُت - 
. ابلعشرة ومضيتُ 

انهدما : - يلف ميدالية مفاتيحى انلى إصبعى يهقر هبا، يصهع إيقااناً مهتظماً مفرحاً 
تعشق امرأة أو أغهيى ال ترى فيها  اربة،  ترايا كالكريمبتاؿ صافية، ٖتبها تعطيها 

روحك وٗتصم سعيداً مم بقية انمرؾ ليزيد انمريا، حىت انهدما ٖتب فكرة أو أغهية 
.. تفرد  راع قلبك راضياً سعيداً 

. ما ابلك ببلدؾ

يكرمها هللا، كمبرت الكريمبتاؿ أو – يهطقها مفتوحة – لكم المبَلطَة الفلمبطيهية 
خفضت رواتبها، أحالتها إذل التقااند أحياء بعد : أانطتى لو ً آخر وأكملت ٚتيلها 

. ابلكاد نكمل نصف الشهر.. أف رمتها سابقاً انلى رصيف ا١توتى األحياء
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يزفر بقوة، ورهى يهطق ابلغيظ يكاد الدخاف ٮترج مهى، سحابة ٖتًتؽ فوقى، أو كأف 
مم اثر تقااند، مم اثر راع، مم :  قطاراً يشعل فحم الداخل يهطلق ف أة و يقوؿ 

اثر دل يعد يعرؼ إف كانت فروض الصبلة أربعة أـ ٜتمبة،  ال  يء مؤكد، الشيء 
الوحيد األكيد الذي يعرفى ريداً أف قبلتى أصبحت ُب إتاو الغرب، ُب إتاو إسراريل 

ال تتعب نفمبك، ال يقتٍت ا١ترء : ٍب بورى تتلبمبى اٟتكمة يكمل .. والدوؿ ا١تا٨تة
. يقو٢تا ٍب ٮترج دوف أف يودانك. كلباً ليهبح بهفمبى

إف كهت سعيد اٟتظ قد تصادؼ أبو  هدي ُب ا١تقهى ابلليل بورى حليق،  كلى 
ابم ليل أنيق، الهبل يكاد يهط مهى ، وإف صادفتى هناراً فمبت د الضيق يطفح مم 

. خلقتى بورى فارض انم مبل٤تى اب٢تزٯتة

يغيب أايماً، رٔتا نفدت نقودو، رٔتا يصعد إذل الشاطئ الذي أْترت مم  واطئى 
. سفم الفلمبطيهيُت العاردة إذل  راـ هللا ليتأكد أف الشاطيء مازاؿ ُب مكانى

. كهت يهاؾ: مرة اختفى، اناد بورى غارب ٘تاماً كأنى ليس يو، يتههد و يقوؿ 
.. كهت خارفاً أال أرد الشاطئ يهاؾ، أف يكونوا ٛتلوو: يصمت برية ٍب يضيف 

. خفت أف يكوف البحر قد أكلى

يهبط كل يـو مم دارو  صباح ممباء، يقتطع مم راتبى ستُت ديهاراً  هرايً نصيبى مم 
. الراتب و يًتؾ الباقي لصغارو

ا١توت ليس واحداً، ا١توت حزمة، يزمُتى داخلي مم زماف و قرأت الفاٖتة انلى - 
. روحى،  يهزمٍت اآلف يت مبد ُب ا٠توؼ انلى طفلتُت
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ستوف ديهاراً، لكل يـو ديهاراف واحد للههار وواحد لليل ٙتهاً لفه انُت مم القهوة، 
وإف صادفى أحد  اركى طاولتى ودفع نيابة انهى ال يعود ُب ا١تمباء أو صباح اليـو 

. التارل

: ٭تب أبو هدي يذا ا١تقهى، ١تة األحباب، ابٝتى أبحبابى بصاحبتى ٔتوممباتى  
. ا١تقايي األخرى تولد الكآبة يقوؿ، و٨تم لمبها ُب حارة  ١تضارعتها بكآبتها

٭تب ا١تقهى بثوارو القادمُت مم كل الببلد  ايريم أسلحتهم، ٔت ايداتى القادمات 
مشرانات أردافهم، ْتركاهتم اليت تمبحبى إذل ا١تاخور الذي ا ًتاو وانتزع مهى، 

. تمبحبى اذل حب اٟتياة 

يتفرج انلى فلوس الثوار، فلوس اجملايديم ويي تعرب أماـ انيهيى إذل ريوب 
. اجملايدات

. يتفرج وحدو

 واحد مم اجملايديم يتطلع بغبطة إذل اجملايدات، يعشقهم يصاحبهم ويقضى 
أوقاتى انلى وقع ألعاهبم، يلتفت إليك  ُب آخر الليل قبل أف يههض مم مقعدو 

: موداناً 

٨تم نشبى ا١توممبات، صدقٍت، لكههم أفضل مها، الفارؽ الوحيد أهنم يفهمم - 
. أكثر مم قادتها

: تكاد تصعق مم صراحتى وتشبيهاتى،  لعلى يمبتهزئ أو يمبشر، لكهى يعارلك 

. انلى األقل يم ٭تصلم انلى مقابل أما ٨تم فبل- 
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ابب األقواس 

. انشقُتها

كانوا ٣تموانة مم ا١تشايخ يروهنا ألوؿ مرة، كهت أانرؼ أهنم يريدوهنا، أما أ  
. ذبها ُب بعضها كعا قُت: فعشقتها، حكاييت معها حكاية 
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.  يودوف لو يفهموهنا وأ  ال أريد أف أفهم  يئاً 

 تهاـ انهدي مراتحة يانئة، تفتح انيوهنا، تمبلمٍت  فرهتا بوداانة ٔت رد  أف أمرر
 أو سشونتها تمبتعيد وميضها، تبوح أبسرار ياأصابعي انليها، حُت تشعر بهبض

. قلبها

البهدقية ؟ - 

. البهدقية.. نعم- 

كانوا ٣تموانة مم مشايخ الدررة الثالثة  أو الرابعة مم اإلخواف ا١تمبلمُت، إخواف 
ورؽ، وكاف انلي أف أدرهبم أف أفك ٢تم  فرهتا، رموزيا،  أف أسلمهم مفاتيحها،  دل 
ٯتمبويا مم قبل وال مشوا رارحة ابروديا مرة، دل يشعروا بررفتها حُت تهطلق وال حُت 

تهزلق بُت أيديهم كأهنا امرأة تريد أف هترب مهك لتعيديا أنت وال هبيارها حُت 
تفعلها مرة، وال أبنيهها انقب أف ٘تؤليا وتّفرغ روفها، كأهنا تريد مم يغمزيا فقط 

. إبصبع لتعود إبرادهتا، مم يضغط انلى سرهتا لتهطلق وٖتكي

بُت ٣تموانة مشايخ نصفهم انمياف اناش أبو  هدي أٚتل فًتة ُب حياتى ُب لبهاف 
. أثهاء ورود الفلمبطيهيُت يهاؾ

اختبأ انهديم، انا ر وصاحب، درب وأاند، خطط وضحك، انرؼ اللذارذ دوف 
مشايخ انلى حق ربها ال يفكروف سوى ُب األكل والهمبواف، اآلف .. ممباحيق

. تبدلت األدوار، راء دوريم ليعرفويا ليفهمويا ريداً كي يشاركوا ُب الثورة

ماذا يفعل مع أصحاب الكروش والشهوة العارية وا٠تراطيم اٞتارعة ؟ 
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لو  رحها ١تههدس ٟتدثى  بلغة يفهمها انم األانمدة واألقواس الهاانمة واٟتديد 
والهتوءات والزوااي، العمارة ٔتعٌت اٞتمبد، انمارة اٞتمبد، مثلى،  بشكلى، بروحى، 

. أانمدتى  صبلبتى ، ا٨تهاءاتى والفراغ ا١تمتلئ واأل ياء ا١تلفوفة

لو  رحها ١تم يعمل ُب صهاانة األحذية ٟتكى لى انم القالب وا١تقدمة الرفيعة 
. وا١تؤخرة العريضة ا١تلفوفة والعيوف اليت ٯتر مهها الرابط و١تعة ا٠تد والكعب العارل

. القالب غالب- 

. الفتة إذاً قياس مهاسب.. يضحك

. لكهى لم يقوؿ ٢تم، إهنم أماـ قصعة مم الفتة حىت ال ٬تري ريقهم        ويلهثوا

. ٭تتاج ١تقياس آخر يقيس انليى

. قاؿ.. البهدقية مثل ا١ترأة، تشبهها

.. أكثر ما يشبهها- 

اٞتزء ا٠تلفي فيها البلمع ا١تصقوؿ بعهاية، ا١تهتفخ ْتمباب حىت تضمى لصدرؾ ريداً 
. يو ا١تؤخرة- لَتكم ويراتح فيى 

. بلعوا ريقهم

.. يو ابب البدف - 

..... ٥تزف الطلقات يو فرج البهدقية، يمبع ثبلثُت
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. ضحكة مكتومة انف رت ُب اٞتمع ومم اٞتمع

. (ُب سرو )هللا يلعم أابكم 

 .ثبلثُت طلقة.. يمبع ثبلثُت -

. يدو تتحرؾ هبدوء ألانلى

. اٞتزء ا١تمتلئ ٖتت رأسها الرفيع ا١تدبب يو صدريا

٭تاوؿ أف يضبط اٟتكاية قليبًل، أحس أهنا تكاد تتملص مهى وتغهج وحديا، 
. وأهنم ساحوا وأدمغتهم ارتفعت بدؿ أف تفهم

يذو القطعة الصغَتة ا١تدورة  ذات الت ويف والهارمة داخل مركب يي نم - 
. العُت اليت نرى مم خبل٢تا األانداء واألحبة

. انيوهنم مفتوحة انلى آخريا

والشعَتة الصغَتة ا١ترتفعة يي مهشاريا اٟتلو، والغطاء الذي يفتح    ويغلق يو 
. ثوهبا الذي تتزيم بى، ستاريا وسًتيا، يو غطاء ابب البدف

دل يبق إال يذا اٞتزء الطويل ا١تلفوؼ بعهاية مم ا٠تارج، الهاانم ا١تدور،  ٦تلوء مم 
الداخل ابلت اويف والتعاريج واال٨تهاءات حىت ٗترج الطلقة مم اٞتزء ا١تمبتقيم 

. ممبتقيمة إذل يدفها

. اٝتى ا١تاسورة- 

. فكر أف يقوؿ أنى يشبى  يئاً آخر لكهى ترارع
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. مم انيوهنم اٞتارعة ا١تهمبكبة انرفت أهنم دل يهضمويا لكههم انشقويا- 

.. انشقتها، نعم انشقتها- 

.  كهربتٍت

. سري التيار ُب رمبدي ف أة دفعة واحدة حُت رأيتها

. اندتٍتأر

وكمم أصيب ابلشلل رحت ابلعافية أفرؾ انيٍت، ال أانرؼ ابلضبط وحىت اآلف 
. ماذا حدث وقتها 

اندفع التيار داخلي،  أتكدت ساانتها فقط أنى مازاؿ ُب روُب قلب، قلب 
. ٯتكم أف ٮتفق ُب إتاو آخر، اٟتب لفلمبطُت بقيت مهى نبضة توقظها امرأة

. كانت تتمشى انلى الشاطئ بفمبتاف فوؽ الركبة بقليل

يتحدث أو .. كل رزء مهها يتكلم  ٖتت الفمبتاف وحدو، ٭تكي حكايتى وحدو
. يهمس مع رزء آخر

.. الفمبتاف فقط كاف يهظم اٟتكاايت، ٮتفي حديثا دافئاً أو يظهر حواراً خافتاً 
. فمبتاف أبلواف

. كانت تتمشى انلى الشاطئ، أو لعل الشاطئ أحٍت خدو وفرش رمبدو ٖتتها

كهت أحتمبي كأساً مع صديق انلى انتبة  اليى ُب موارهتها، انلى حافة البحر 
. ٘تاماً 
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انتفضت مم مكاشل، نفضت الشلل، لكم مازاؿ ُبَّ خدر كبَت، كانت تقًتب 
. اي هللا.. ابٕتايها والهبض يدؽ بعهف، ازدادت قرابً 

كمم ٚتع غزالتُت ُب غزالة واحدة أخرج رأساً وأبقى رأساً و أدخل المباقُت ُب 
.  المباقُت

أكاد أطَت، فقط أتشبث .. وقفت بكلي، بكل ما بقي ُبَّ، ال أطراؼ رل، أرتفع
. ابالرتفاع الذي ٬تعل انيٍت ُب انيهيها

ال أتذكر حىت اآلف إف كهت قد سلمت انليها أـ ال، إف كهت قد مددت يدي، 
. كلي ٦تدود مهطلق ُب إتايها كمورة أطلقها البحر ودل يمبًتديا

! اي ربها- 

. و يي كانت تهتظر وتبتمبم هبدوء، كأهنا  ايدتٍت ُب اٟتلم ليلة  أمس

. مم اثنيتها دخلت ٖتت ٟتمي، تمبربت إرل أبلواهنا

يل رأيت يوماً ورى ررل انا ق ؟ يل اكتشفت يوماً كيف تتبدؿ مبل٤تك 
ف أة ُب ا١ترآة وُب أانُت اآلخريم ؟ كيف تشعر أنك أصبحت أكثر الرراؿ 

وسامة انلى ورى األرض وأكثريم امتبلًء وزيواً ؟ 

: قلت 

يل تؤ١تك قدماؾ ؟ - 

 .دل أمش بعد كثَتاً  -
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 .لقد رريت أمامي طويبًل ُب اٟتلم ليلة أمس -

. أخذتٍت، أخذهتا وذبها

. أصبحها نفمباً واحدة

. ُب العمر ٖتدث يذو اٟتكاية مرة واحدة، ُب القرف قد ٖتدث مرتُت

ٚتاؿ العشق أنى يصبح يو الداينة، يهحي : ممبيحية لبهانية، يقوؿ لك، يضيف 
. كل الداي ت أو ٬تعلها  تذوب فيى وأتخذ لونى وطقوسى وصلواتى

: انيهاو تلمعاف، تكاداف تضيئاف

العشق يو الداينة الوحيدة اليت تقاـ طقوسها وصلواهتا  ابلبه ة، وتدؽ - 
نواقيمبى ُب غَت ميعاد حىت وإف صدقت كبلـ الصوفيُت انم  ا١توضوع نفمبى، 

. صدؽ بقلبك أكثر كبلـَ واحد انا ق

: يغمزؾ أبو  هدي إبصبعى ُب كتفك حىت تعود 

أ٢تتٍت انم الدنيا، سحبتٍت مم دنيا البهادؽ لدنيا اٟتواس، مم دنيا لدنيا، كل - 
 يء متوتر ُب األوذل، مراتح ُب الثانية، كل  يء يصرخ ُب األوذل ويتأسل ٍب 

. يشهق ُب الثانية

. انتقلت مم  ر لهار، مم رهة ٞتهة وإف تشاهبت اٞتبهات أو ٘تاثلت

بقلٍب مغروز ُب االثهتُت، واحدة أانطيها قليب وأفكر معها، وواحدة أانطيها قليب 
. وأفكر ٢تا
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دل نًتؾ فرصة ١تطعم، ٟتانة، لبارع زيور ليعتب انليها، دل نًتؾ ١تمبة دل ٩تًتانها، 
زاوية دل نعطها ما يكفيها بقية العمر مم رارحة القببلت، لعبة دل نلعبها لهدخل 
ُب بعضها ابلتواطؤ، لهربح معاً، اخًتانها العشق انهد كل ٤تطة قطار وانهد كل 

. ابب ليل

نشم بعضها مم رارحة ا٢تواء، أانرؼ أيم يي دوف بوصلة، أ م رارحتها ُب كل 
. مكاف، وٖتضم رارحيت انلى رمبديا و٥تدهتا         و ر فها وأ  غارب

.  ال تغمبل ثيايب بعد االستحماـ إذل أف أانود

يل رربت أولئك الهمباء اللواٌب ٭تشرف آخر قطعة مبلبس ارتدايا ررا٢تم بُت 
مبلبمبهم، ُب الدوالب أو غَت الدوالب إذل أف يعودوا، ال تغادر مقعديا ُب 

. الشرفة، ابنتظاري إذل أف تشعر بطيفي

يل تعرؼ اٟتب الذي يمببب العدوى ؟ 

صر  كالعدوى لكل مكاف ندخل فيى، لكل األصدقاء ولبعض األانداء، يشار 
انليها ٔت رد أف ندخل ردية مطعم أو مقهى، انهدما نتمبكع ُب سوؽ أو حانة، 

. كوابٍء فاخر ال ٭تتاج مصبًل ضدو، مصلى مم وابرى

امرأٌب كانت فلمبطُت، صرت انا قاً أبربعة أرهحة، معلقاً اب٢تواء، انشت، ال 
. أانرؼ كيف أوفق بيههما، دل أستطع بمبهولة

أخرت انملية ُب أ١تانيا مم أرل انيوهنا، . واحدة بُت انيٍتَّ، وواحدة ٖتت انيٍتَّ 
. خربتها، ضاانت بمببب فروؽ التوقيت ُب صبلة العشق
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. دل أستطع أف أتركها وحديا

. كانت تلد

. دل أقدر انلى البعاد، دل أقدر أف أفارقها أو أتركها ٟتظة

ٖتتارانٍت االثهتاف، مهذور ٢تما، والضعف اإلنمباشل يربح ُب الههاية، يغلب 
. الوارب

: يقوؿ بصوت غَت متأكد، بى رنة اانتذار

ال تصدؽ الكبلـ الكبَت انم واحد ترؾ انزاء أمى ويرع ليلعب مباراة الكرة مم 
. أرل الوارب، أو ٦تثلة صعدت ا١تمبرح يـو وفاة أبيها

ليس موقفاً، يو ٤تاولة لدفم اٟتزف ُب تربة أخرى، أو لربح نقطة انلى حمبابى، 
. أو توزيعى بغَت اندؿ انلى اآلخريم

. اناقبوشل

ربوشل أفضل تربية، ثبلث سهوات دل يقل رل أحد ُب ا١تهظمة صباح ا٠تَت، 
. انهديم حق.. تمبتطيع أف تقوؿ إهنم رموشل

. أكلتٍت يدي، أكلٍت دماغي، و دمي اٟتار ازداد فورا ً 

. إذل أف راء يـو واحتاروشل

اندت ١تلعيب، للمباراة اليت ٬تب أف ترْتها، أو ترْتها و٘توت، ذيبت للعشق 
. بقلبُت
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. كهت أصل الليل ابلههار، ال أانرؼ الهـو

: تعرؼ

 أ  انا ق للمشدرات، نصف أوقية ُب الليل ال تكفيٍت، سكَت مم طراز 
. خاص، ال أغيب إال ُب ليلة واحدة بعد أف أ٧تح ُب انملية ضد أوالد الكلب

 يلعب بعيهيى كما يليق بثعلب قدصل، ٍب يثبتهما ويرمي نظرتى إذل بعيد، انيها 
. صقر، ال ال، انيها الانب قمار، الانب بوكر مم الطراز الرفيع

.. ألعب انلى الطاولة، أراقب كرة الروليت، وأ  أخطط كيف سهصل للهدؼ- 

أ  انا ق حىت الثمالة، ال أانرؼ ما يي الثمالة اليت يقولوف انليها، لكهٍت أانرؼ 
. كيف أحمبها وال أتوو

قلت لك مم البداية، ال ٖتاوؿ أف تمبتهطقى أو تمبألى، يو الذي يقرر مىت 
. ٭تكي وماذا ٭تكي

. يتذكر، ٭تكي كيف يشفط الكوكايُت للياؿ حىت ال يهاـ، إذل أف تهتهي العملية

. أ رب قدر انشريم  شصاً، انز العهفواف- 

 ٯترر أصابعى  ٨تيلة كأهنا ستهعطف إذل رهة ما بعد قليل كما يليق أبصابع 
العازؼ، وأحيا ً كما يليق أبصابع حاو، ترايا و ال ترايا، كضي حرير يظهر 

. ويغيب، كصرخة حرير ٢تا صوت وصدى

. مم ا١تركز ُب لبهاف خططها، ومم الفرع ُب أ١تانيا أاندد  ونفذ - 
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حُت ٖتضر سَتة العشق يتكلم أبو  هدي كأنى لم يمبكت، يغيب بى  انم 
. نفمبى، انها كأنها لمبها يها، وكأنى قبلها ليس يها

.. ربها حطٍت ُب امتحاف- 

حصلت مشكلة بيهها وبُت ٚتاانة مم إخوانها العرب، كانوا يقاتلونها بدؿ أف 
يقاتلوا إسراريل،  يتدربوف فيها ٍب يقاتلوهنا بعد ذلك، يضحك بمبشرية، كانوا 

. يزاٛتونها انلى الكعكة اليتيمة ُب أيديها

. تركت سيارٌب، بدلت أوراقي ووسيلة ٖتركي، رحت أغَت كل  يء ُب إيقااني

ُب يـو تعطلت سيارة حبيبيت أـ زيهة، أخذتك ُب الكبلـ،  ابهيت أٝتيتها زيهة ، 
.  دت ا٠تادمة مم أسفل أماـ البهاية، يبطت ٔتفتاح سيارٌب ومعها ابهيت

. خذي البهت واطلعي: قالت أـ زيهة 

ظلت تراقبها حىت اطمأنت أهنا صعدت، ودانت ابهتها اليت راحت تشَت ٢تا مم 
. الهافذة

ُب البداية دل تمبتطع أف تفتح الباب، حُت أدارت ا١تفتاح انف رت المبيارة، 
. وزوريت طارت مم مكاهنا صااندة ١تا ٭تاذي  رفتها ُب الدور الثالث

 طار معها كل  يء، فقط ابتمبامتها ظلت انلى ان لة القيادة اليت انلت 
. ووقعت ُب الشرفة، ورٔتا دخلت مم  يش الشباؾ لتودع ابهتها اثنية

.. تصورت أهنم قد يبلحقونٍت، لكم ليس لدررة أف يشطبوشل مم الكشوؼ
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.. أخذت روحي و راحت- 

 ُب ا١تمبافة مم قربيا إذل زيهة  أيكلٍت ورعها، انشقها، حبها، يتقافز أمامي 
.. انلى الطاولة، مثلما قفزت ابتمبامتها انم ورهها ُب ا٢تواء ويي تدير ا١تفتاح

.     تركت إسراريل لوقتها، أدرت ا١تفتاح ُب إتاو آخر

حُت ٭تكي أبو  هدي ٔتزاج رارق، ال يهمبى أف يضع يدو  كثَتاً انلى فمى، 
. وحُت يعصب يهمبى فيشتلط الكبلـ ابلصفَت

. كل سم مم أسهانى رهبها واحدة غاربة، كأهنا سلم موسيقي مكمبور

إخوانها العرب إاييم وقت أف حبمبوشل زماف، كاف ٮتلعوف رل سهاً ويًتكوف - 
. أخرى حىت أستطيع أف أ رب ا١تاء، هللا يكرمهم

 ..تصور -

. الهار أكلتٍت، ال أكاد أرى  يئاً 

. وضعوا لغماً ُب المبيارة، ومارة لغم ُب خيوط حياٌب

. أوؿ ما انتقمت بردت

. ودانت األدل، مم يومها دل أانرفى

. أـ زيهة، يي ٕتربيت اٟتلوة ابٟتياة، يي قمبوٌب ابلدنيا
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اندت إذل انملي، أ تم رارحتها ُب رارحة زيهة، أٛتمها وأبدؿ ٢تا، فشلت ُب 
انمل الفيونكات، فشلت متعمداً كي أدوس غياهبا، أحاوؿ اف أسًترع أصابعها 

. ُب أصابعي

. لكم الدنيا بعديا انطفأت، دل يعد فيها ألواف 

. طعم اٟتياة راح

: يهظر ُب انيهيك طويبًل 

. بعيد انهك، مم يومها دل أضحك مم قليب أبداً - 

: يغيب، يغيب، وأنت صامت، ٍب يعود 

أحب الدنيا، أحًـت الذي خلقها، أحًـت مم يزرع  ومم يقلع، لكهٍت بيٍت - 
.. وبُت نفمبي غَت قادر انلى الكبلـ

طلع مم ١تاذا أ  يكذا، خارف أف أ: لكهٍت غَت قادر انلى أف أقوؿ . حزيم
. ديٍت 

 ال تكذب، ال تمبرؽ، ال تتعد انلى أانراض أحد، ويبتك للموت مم أرل 
األرض، فامهح اٟتياة ٢تا ولك ولآلخريم، ال ٘تت ميتة انرراء، ال تكشف سر 

. حبيب، أمى قالت لى

لكهٍت أكشف سريا اآلف، ُب كل وقت وأستمتع، يي أ ، يي كل ما تبقى - 
.. رل ألحكي انهى
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. مم يومها دل أانرؼ بشراً لديهم مم اٞتماؿ ما يمبااندشل انلى الهمبياف

يل رأيت يوماً انيهاً ٥تهوقة ابٟتمبرة، وأخرى تتعلق بريح األمل ؟ 

قف اي أبو هدي، ال مكاف لك يها، أنت فقط تتمٌت لو تمبتطيع العودة إذل 
أنت تعرؼ أف ال قرب ٢تا، يي ببل قرب، تمبكم ُب . لبهاف ساانة واحدة لتزوريا

قلبك و مثوايا بُت ضلوانك، والذي يهاؾ ليس سوى انظاـ حبيب تهتظر، 
تشتاؽ حبيباً يهادي انليها لت مع نفمبها بمبرانة   وتضم نفمبها بع لة 

. ا١تلهوؼ

العظاـ اليت طارت ُب ا٢تواء واليت ٚتعها ُب كيس كبَت ضمى لصدرو قبل أف 
. يدفهى ال ٖتتاج  سوى لمبماع صوتى لتتدفأ وٕتمع ابتمبامتها ورٔتا تبتمبم

٣تيد اللبهاشل ا١توانود أبف يكوف سفَتاً، واندو ْترارة أكثر مم مرة، وْترفهة اللبهانية 
. وكبلمهم ا١تعمبوؿ يعرؼ كيف يعدو ويعرؼ كيف يزوغ مهى

. ويو ال مانع أمامى أف يصدؽ الشيطاف

 ال يريد أف ٯتشي وحيداً ُب رهازة األمل،  يؤكد لى بكل ثقة أنى سيصبح سفَتاً 
. ُب وقت قريب وسيحصل لى انلى أت َتة دخوؿ ٣تانية واستضافة أيضاً 

يتشيل لو يمبتطيع أف ٯتد ذراانيى إذل مكاهنا حيث يمبكم بعض مهها يهاؾ 
ويضمى لتهدأ، ليقوؿ ٢تا إنى انتقم ٢تا انلها ترضى، وأنى لم ٭تب أحداً سوايا 

.  انلها تغمض انيهيها وتهاـ
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ُب انتظار - انلى غَت انادتى - لذا يا يو مرابط ُب مقعدو مهذ الصباح الباكر 
. بر٬تهيف

بر٬تهيف الذي ياتفى انلى غَت العادة ورمى ُب ح رو البشرى أبنى ورد طريقة 
ٯتكم أف تهقلى يو وإخوانى إذل األرض احملتلة ابالتفاؽ مع العدو اإلسراريلي، وأف 

. مشكلتك ستحل قريباً، قل إهنا حلت.. ا١تمبألة انلى الطاولة أماـ القيادة اآلف

يل يفعلها بصحيح ؟ يل يفعلها بر٬تهيف ؟ 

ٯتر أمامى  ريط حياتى، تدور أ ياء كثَتة، لكم الدنيا كلها تكاد تتوقف انهد 
وانود ٣تيد ووانود بر٬تهيف، 

.  يطوحى اٟتلم إذل أي وطم سيعود، ٯتد ررلى فتصطدـ بررل الطاولة

. حُت يتعب مم التشمُت والتمٍت، يغمض انيهيى ويًتكهما أتخذانى إذل أي طريق

وحُت يفتحهما انلى األمل ُب انتظار بر٬تهيف يتعلق ريداً بطرؼ ا٠تيط الذي 
. مدو لى ُب ا٢تاتف

مم الكوادر الكبَتة اليت قضت انمريا تهاضل  - ال ليس مثلى–  فلمبطيٍت مثلى 
ابلكبلـ أماـ اٞتمايَت وأماـ  ا ات التلفزيوف بقوة، مهاضل ْتق لو تكلمت 

. معى ُب الهمبواف يقلب الكبلـ إذل الهضاؿ الوطٍت ُب الهمبواف

اترر ابرع ال يتعب مم ا١تمباومة، وألنى مقرب مم القيادة وصاحب لمبانُت 
انمل سفَتاً سهوات طويلة ُب قَتغيزستاف، ال يقوؿ ٚتلة إال ويدخل فيها 

. قَتغيزستاف
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اناطل اآلف، انلى ا١تعاش  لكهى ليس مثل أبو  هدي، اناطل انلى الورؽ فقط، 
انهدو بضاانتى حاضرة غَت مكدسة، وبياانو الكبلـ ال يتعبوف، مهافح وال أ د 
انم ا١تهاضلُت، يقوؿ لك دارما ال تقلق، سهفعل وسهمضي، لكهك حُت تعقد 
يديك لم ٕتد سوى رماد الريح، أو حروؼ كبلمى مفككة متطايرة تتمباقط بُت 

. أصابعك

٪توذج ٦تتاز ١تهاضلي ا١تقايي الكبار، إف دل ٬تد مهاسبة ٮتًتانها، يهبط انلى أي 
ندوة أو مهاسبة، يهتهز الفرصة ويقبض كثعلب  بعاف انلى ا١تيكروفوف ويّشبع 

. الهضاؿ نضاالً 

وإف  حت ا١تهاسبات أو تعطلت ألسباب قايرة، يبدو كيتيم اترى ُب ا١تديهة 
لكهى ال يتعب وال ٯتل، ٯتشي ألبعد نقطة مم سكهى لمباانة أو يزيد، إذل مهطقة 

أراينة البعيدة، يتمشى ُب سوؽ ا١تبلبس ا١تمبتعملة  القادمة مم فرنمبا ُب 
األغلب، يعرؼ كل ابرعيها ويعرفونى، يلتقط طرؼ ا٠تيط وٯتدو، ٭تييهم بقوة 
ويشكر الشعب التونمبي الشقيق الذي احتضم الشعب الفلمبطيٍت الباسل 

. الشقيق ومازاؿ

يقضي نصف هنارو وسط ابالت ا١تبلبس معهم، يشرب الشاي انلى  ر 
الكفاح، يهتقي حوار ى إف احتاج، البهطاؿ بديهار واٞتاكيت ٓتممبة، واألكل 

. يها رخيص

يعود ما ياً لمباانة  أيضاً أو يزيد، ٯتمبح الكوليمبتَتوؿ الذي تمبلل إذل رمبدو 
.  مم األكبلت الرخيصة، ٨تيف، والعشق يليق ابلهحافة، لكهى ال يعشق
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يدخل إذل ا١تقهى ُب الوصلة األوذل للممباء بقميص مفتوح انهد الصدر،  
ٔتلفحة ٛتراء، بشعر مصبوغ كرريس أمضى ُب المبلطة مدتُت ويطمح للثالثة، أو 

كأنى دل يمبتطع أف يصبغ سهوات الهضاؿ بطابعى فصبغ  عرو انلى سبيل 
. التعويض

  ْتاربُت كثيفُت أيكبلف نصف مبلمح ورهى يتحدث إليك، يتحمبر انلى أايـ 
قَتغيزستاف ومهاديل الصداقة، اٝتى ُب بطاقة ا٢توية ٜتيس،  لكم األوراؽ اليت 
. تثبت يويتى ليمبت ُب يدو ، ٝتاو أبو  هدي ٜتيس بر٬تهيف أو الرفيق بر٬تهيف

األخت ا١تهاضلة، وإف كانت قوية :حُت يقدـ لك واحدة، أية واحدة يقوؿ لك 
.  الرفيقة ا١تهاضلة: ذات يضاب ومهحهيات يقوؿ 

ال يكف انم اٟتديث مع بهات ا١تقهى لكهى ُب اٟتقيقة ال يشغل ابلى ٔتا ٭تدث 
معهم أو ٢تم ورٔتا ال يعرؼ، يم يهاضلم ُب إتاو ويو يهاضل ُب إتاو آخر، 

. يم يهاضلم ريداً ابٞتمبد ويو يهاضل ريداً ابلكبلـ

لؤلمانة دل يفتح ربهة للقتاؿ مع أية واحدة مههم حىت اآلف رغم أنى يعيش 
. وحيداً 

وأبو  هدي يقوؿ لى إف ريفارا حارب ضد األانداء ُب ببلد كثَتة      وكافح 
مع الهمباء ُب كل اٞتبهات، لكهى انشقهم و ضل بشرؼ ُب الفراش كما يليق 

.. كذلك كاسًتو زير نضاؿ وزير نمباء.. بثارر حقيقي
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كذلك .. اٞتهاد ُب الفراش ٭تيي الروح، ٯتد حباؿ الثورة ويقوي انصارة ا١تقاومة
كاف ماو ُب الصُت، قاتل قتاؿ األبطاؿ داخل الفراش وخاررى،  صهع الثورة ٍب 

. تركها للهاس وتفرغ لثورة العشق واجملوف

. انشق الهمباء  رارة االنتصار ُب ساحات ا١تعارؾ- 

يعرؼ أف أبو  هدي يمبشر مهى، لكهى ال يكًتث كأنى ال يمبمعى، كأنى دل 
. يتكلم، وأحيا ً يرد بضحكات انالية متواصلة ويمبرب ا١توضوع ُب داخلها

   أيٌب أحيا ً مع رفيقة لى ٔتبلمح ررل، ٨تيلة كهشلة ان فاء، إال مم حاربُت 
كثيفُت مثلى أيضاً، تقوؿ إهنا كانت  يوانية وتًتحم، وقد تمبر لك أبهنا كانت ُب 
اٟتزب الشيواني التونمبي الذي ا٨تل، لكهها ٗتشى أف تقوؿ ذلك حىت ال تغضب 

. انليها اٞتماانة ويقلبوا انليها الطاولة أو ٕتد نفمبها ُب اٟتماـ

وأبو  هدي يقوؿ إهنا تكذب، ولو كانت كما ٖتكي لوذل بر٬تهيف مهها فراراً 
. حىت ال أتخذو ُب ررليها

ٕتلس مع بر٬تهيف يقلباف األايـ والثورات انلى ممبمع مم أبو  هدي الصامت، 
يتحداثف ّتمبارة انم ا١تقاومة ومعركة الكرامة، يمبباف العمبلء وا٠تونة بكل 

القذارف اللغوية، ويصوابف بهادقهما، وال ته و أمريكا وإسراريل مم سهامهم 
. الطارشة ُب فضاء ا١تقهى

أيخذاف فًتة اسًتاحة، ٗترج لى دفًتيا الكبَت يضم خواطريا انم فلمبطُت وانم 
: األحرار ُب كل مكاف، وبُت كل قصيدة وأخرى يعلو صوتى
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 .هللا، أحيي نضالك -

 .أحيا ً ٗتربو أف القصيدة دل تهتى بعد

تمبمعهما نعيمة ابيتماـ ابلغ، تكاد تضحك ٦تا تراو، لكهها تروح معهما، تدفم 
. حكايتها ُب حكاايهتما

وانلى ا١تهواؿ نفمبى، حُت يهضم واحد إذل الطاولة، يعلو صوهتا         وصوتى، تطَت 
–  درا ما ٭تدث - القصارد ويطَت الهضاؿ أانلى الطاوالت، وحُت يتعباف    

. يودانها إذل الباب

 ...تصبحُت انلى خَت أيتها الرفيقة -

. و يلوح ٢تا

دارم التلويح بذراانيى حُت يغشى ا١تقهى وحُت يقضي وطرو مهى، كرريس حكومة ُب 
. ا١تهفى يمبتقبل أو يودع أتباانى

يدخل وٮترج رافعاً ذراانيى كما يفعل ُب الهدوات دوف أف يهمبى أف يضم قبضتيى 
. انهد ا٠تروج

أوالدو ُب الدار البيضاء، أمهم مغربية، يرسل ٢تم ثبلثة أرابع الراتب    ويعيش أو 
. ٯتوت ابلربع الباقي

ال تتعب نفمبك معى، كاف مم ا١تمكم بل مم األفضل لى أف يعود إذل الدار البيضاء 
يقضي بقية انمرو مراتحاً وسط أوالدو، يصرؼ انليهم الربع الباقي، يقوؿ لك أبو 
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لكهى يهاؾ لم ٬تد أحداً يمبمعى، الذيم  ضلوا يهاؾ تعبوا مم القتاؿ ..  هدي
. والكبلـ، غَتوا نوع سهامهم أو غَتوا الورهة

دل : يضحك أبو  هدي ويكمل .. لم ٬تد أحداً يهاؾ ٮتطب فيى أو يكذب انليى
.. نعد ُب زمم ا١تهاضلُت، ٨تم ُب زمم آايت هللا، لذا أٝتيى آية هللا مكذابشل

يتصور أنى يكذب انلى اآلخريم، لكهى ُب اٟتقيقة يكذب انلى نفمبى        
. ويصدقها  ليكذب انليك ريداً 

 ٯتشي ليهمبى، قد تصادفى ُب أي  ارع انلى قدميى، ٯتمبح  اللحظة ا٠تانقة إذل 
. رانب الكولمبتَتوؿ، ال يعود إذل بيتى إال بعد أف يهدأ الصشب ليهاـ

 ٯتشي حىت ال ٬تلس مع روحى ويكتشفها، يصعب انليى أف يرى نفمبى انلى 
حقيقتها أو يعريها أمامى، لذا يعيش يارماً ُب الشوارع وا١تقايي، ولوال أنى يريد أف 

. يلوح بذراانيى ٞتمايَتو لكاف آخر واحد ٮترج مم ا١تقهى

. إذل اللقاء: يكاد يوزع انليهم فانبلت مكتوابً انليها 

 ال لوف لى، مثل ا١تاء ٘تاماً، حىت الوطهية انهدو ماء، أوؿ واحد يتصدى ٟتل 
. ا١تشاكل وال يفعل  يئاً، مهاضل حه رة مم الطراز الرفيع

دل ٭تمل بهدقية ُب حياتى، وال يعرؼ صوت الطلقة، وال ورع ا٠تمبارة، دل يمبهر انلى 
أانصابى ُب انتظار انملية، يقبض الهتارج انلى كرسيى ُب ا١تقهى، ويهطلق ابلصوت 

. العارل ُب كل مكاف

.. ٨تم فعلها، ويو اترر بها ريداً : أبو  هدي يصمت ٍب ٭ترؾ يدو ببل مباالة 
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لكم ٔتا أنى قد يفوتك ُب الكذب نوبة صدؽ أحيا ً، رٔتا، أقوؿ رٔتا تكوف لى ٚتلة 
.. واحدة صحيحة يهطق هبا ويهظف هبا ماضيى

 ٚتلة واحدة اي أبو  هدي تعيد لك اٟتياة وتهقلك إذل  واطئها مرة أخرى، وأنت 
. ُب انرض كلمة واحدة تدفع الدماء ُب  راييهك

انلى اٞتمر يهتظر ليتاكد إف كاف ابلفعل يمبتطيع أف يعود إذل األرض احملتلة، أو 
يمبافر إذل أية بقعة أخرى انلى ورى األرض بداًل مم قفايا، ليفك اٟتصار الذي 

. فرضتى انليى إسراريل ووافقت انليى قيادتى

.  ٥تهوؽ يريد أف ٭تصل انلى تذكرة سفر ألي موطىء

انلى القلق يهتظر، يكاد يبيض، يفكر أف يقـو مم مقعدو، يهتظرو انلى ابب ا١تقهى 
. حىت ال يمبتوقفى أحديم وأيخذو مم يدو فيهمبى وٯتضي

. (اأتخرت كتَت اي حبييب اأتخرت كتَت )..ورورج وسوؼ يصيح ُب قلب ا١تقهى

.  ٗتطفى األغهية

. نعم، فليهتظرو انلى ابب ا١تقهى

قد تقطع طريقى نعيمة اليت  فحها طويبًل انم الهضاؿ وقص انليها بعض قصصى، 
: ستمبألى بلهفة سؤا٢تا اٟتارؽ ا١تعتاد 

 .يل انرفت أخباراً انم أخي اي أستاذ بر٬تهيف -
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أخويا الذي أحبها وأحبتى، حم انليها وحهت انليى، أخذ الطريق ابلبحر إذل فرنمبا 
. ٍب إذل أ١تانيا، حرؽ كما يقولوف إذل يهاؾ وأبقى حرقتى

. يقولوف إنى ُب أ١تانيا وال تعرؼ إف كاف حياً أـ ميتاً 

: سيقوؿ ٢تا كا١تعتاد، كأنى يقوؿ ألوؿ مرة 

اتصلت ابٞتماانة ُب أ١تانيا، ويم يبحثوف انهى، وسيبلغونٍت انهدما يعثروف انليى، - 
 .اطمئٍت

 .أ  قلقة انليى، ليس يهاؾ خرب واحد انهى، خارفة، رٔتا أصابى مكروو- 

: يربت انليها 

ورهها القلق . ال تقلقي، قلت لك، وال تهمبي أف أ١تانيا أكرب مم تونس بكثَت - 
: سيهبمبط قليبًل لتمبألى 

ما يي أخبار فلمبطُت اي أستاذ بر٬تهيف؟ - 
. ال تقلقي، الثورة لم تهاـ: يضحك 

وأبو هدي يكاد ٯتوت مم القلق، ومم ألعاب بر٬تهيف اليت ال تهتهي، لكهى 
. ٭تب نعيمة ويربت دارماً انلى قلقها

وبر٬تهيف سيكمل، مم ا١تؤكد أنى سوؼ يكمل ويقوؿ ابطمئهاف زانيم ُب ا١تهفى 
 :
. ال نقلق انلى فلمبطُت وأمثالك معها اي أستاذة نعيمة- 

: ٯتمبكها مم كتفها، وْترقة ررل قارب المببعُت ودل يفقد  هوتى بعد يهزيا 
 .أنت مهاضلة اي نعيمة- 
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ابب العسل 

 
 

انلى ردراهنا مثل حبات صغَتة مكتهزة،  يل رأيت امرأة تمبيل الرغبات
تهفرط وتهعقد انلى ا٨تهاءة يها، وبروز يها أيضاً، وتتوقف، إف توقفت ُب ا١تكاف 

الذي  ّديا أو استهوايا، تمبيل متباطئة انلى مهحدر، تًتيث انهد زاوية، وقد تراتح 
فوؽ قبة أو تغطس ُب سرّة أو مأوى؟ 

 
  كمم ضرب فر اة انلى حارط، أ عل غليونى، رلس يتفرج ٔتزاج رارق، وترؾ 

. ٛتولتها تعرؼ وحديا طريقها إذل األسفل
 

انتظريا يها ُب قلب ا١تقهى، انلى أية طاولة، سوؼ هتل بعد قليل، ُب ا١تواند 
نفمبى كل يـو تقريباً، كامرأة  مم ٟتم ودـ، بورى يشع  ويشيع سعادة، مهحوت 

. ببه ة ُب لوحة مم القرف المبابع انشر
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 انتظر قليبًل، اآلف تظهر انلى الشا ة،  تطل مم الباب، تتمهل خلفى، 
تمبأؿ كبَت اٞترسو ت الواقف مهذ الرابعة انصراً خلف ماكيهة حصر اإليراد اليومي، 
تمبألى انمم دخل ومم خرج، ؤتبلمح رادة تشَت لى وتشَت انليى كأهنا أتمرو ٍب هتم 

. ابلدخوؿ
 

اآلف تدخل اببتمبامة طريّة ساحرة، كأ٪تا أخررتها للتو مم رراب روحها ، 
ٔتشية كأهنا قافلة ْتاديها،  بقواـ ٮتطف العُت، تؤازرو قبيلة مم األرداؼ واألفشاذ، 
يتقدمها ثدايف ٓتَت٫تا، مكتهزاف، يًتررراف ّترأة فوؽ قااندة طريّة متماسكة كأهنا 

. تطلقهما وتمبحبهما، واحد يبتمبم لك، وواحد يشهق ُب ورهك
 

: وأبو  هدي بصوت خفيض،  هبمس داَبء تلقطى وحديا يقوؿ
. ربها ٮتليهم لك..  ريلي اب١تكمبرات
: ٍب بصوت اناؿٍ 

. اي ربل ما يهزؾ ريح
 

كأهنا دانكتهما ابألزيار، بفتحة  فمبتاف مرتعشة تهشفض وتعلو مم وقع 
االرٕتاج، مم ٛتأتى، ورٔتا مم ا٠توؼ مههما ليظهر الربع األانلى، أحيا ً الثلث، 
يكشف انم ملتقى الههديم ُب ساحة الرماف، ببياض مشرب ْتمرة فاٖتة، يكاد 

رهدي حليق يطل برأسى ويضرب لك تعظيم سبلـ، ٯتكم لك إف ٘تعهت قليبًل أف 
. تتحقق مهى بهفمبك
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كأهنا غممبتهما ابلهدى، متأيباف لبلنقضاض، كأهنا ستدخل ا١تعركة هبما بعد 
. قليل، معركة ابلرماح أو ابآليس كرصل

 
ٓتاؿ انلى خّديا، أبكتاؼ يلعب فيها العظم دور البطل ُب ٕتاويف اللحم، 
ٯتتد ويهثٍت، يربز وٮتتفي، لتعرؼ كيف يكوف العظم ٚتيبًل، أبسهاف متعاركة تركب 

حىت ال تكتمل، ولكي ٗتفف قليبًل مم -  معورة - بعضها، خلقت هبا يكذا 
. وقع يذا اٞتماؿ الكافر

 
امرأة ذات ثديُت سشيُت ٯتكم لطارر صغَت أف ٭تط انليهما، وذات وانود 

. كما يقوؿ  اانر مصري اٝتى انبد ا١تهعم رمضاف
 

يكذب انليك مم يكتفي -   دانك مم كل ما سبق، أ  أكذب انليك 
الذي " وخلق هللا ا١ترأة"بذلك، يذا الوصف ليس كافياً ػ  إف كهت قد رأيت فيلم 

أخررى ا١تشرج الفرنمبي روريى فادصل لقطّة المبيهما الفرنمبية وقتها بر٬تيت ابردو 
والذي قّدمها فيى للعادل ألوؿ مرّة كػقهبلة مم ٟتم ودـ، ٍب تزورها بعدو، ستعرؼ 
قيمة حرؼ الواو ُب اٞتملة، وأهنا بدونى ال تعٍت  يئاً، بل إف الكوف كّلى دونى ال 

 .يعٍت  يئاً، كأنى كاف يهتظريا وحديا ليبدأ ممبَتتى
 

اإلاثرة تتقدـ إذل األماـ  بكامل زيهتها وأ قتها كأهنا مدانوة إذل حفل انلى 
 رفها يؤمى الوزير األوؿ، ال ذايبة إذل مقهى،  تدخل خلفها، أحيا ً ّتانبها  
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حلومة صديقتها أو انشَتهتا كما ٭تلو ٢تا أف تهاديها، وقبل أف تصل إذل طاولتها ُب 
ا١تمر ا١تؤدي إليها توزع ابتمبامة يها وقبلة يهاؾ، تلتفت ٟتلومة، تشَت بطرؼ إصبع 
مدببة وغمزة انُت انابثة لصدريا، وتقوؿ بمبعادة وافرة كأهنا بلغت رانشة اٞتماع  ُب 

:  تلك اللحظة
 .الهاس كلها  ٘توت ُب يذو البقعة -
 

. صاحبة ا١تقهى،  موالتى، درّة، درّة الدرر
 

اآلف وصلت انهد طاولتها القابعة ُب هناية ا١تقهى، ُب الزاوية الطولية مهى ْتيث 
. تمبتطيع مم مقعديا أماـ اٞتدار أف ترى ا١تقهى كامبًل أبلعابى ومريديى

انلى طاولتها يهتظروف، دارماً يزيدوف انم أصابع اليد الواحدة، ذكور،  أيتوف 
قبلها، يتوزانوف ويًتكوف مقعديا فارغاً، ال يًتكوف ابلطبع مكا ً ٟتلومة  لكهها تهتزع 

. بدربة وأحيا ً ْتهق مقعداً ُب موارهتها
 

ذكور مم أانمار ٥تتلفة، راءوا بُت رراء وأمهية، رراؤيم ُب حضهها وأمانيهم 
بُت ساقيها، كل واحد يريد أف يشًتي بضاانتها، يمبتقبلوهنا ابلغمر والقبل، مم 
راور المبعيدة يمبعد ومم راور الفاتهة يغهم، ويي توزع بشارر الغهارم انليهم 

حمبب مزارها ُب  اللحظة نفمبها  كضابط صاـر تباسط ف أة مع انمباكرو، هتش 
٢تذا، وتضرب آخر انلى كتفى، واحملظوظ مم تضربى انلى  فشذو، أحيا ً تزيد واحداً 

. لكهها ال تهقص أحداً غهيمتى
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كل واحد مٌتَّ نفمبى أف أتٌب ابكراً قبل حضور اآلخريم ليهمبج خيوط اللعبة 
. انلى مهلى أو ليعقد صفقتة مهفرداً 

. راءوا متفرقُت وإف تهوانت مشارهبم رغم أف ا١تشرب واحد
 

واحد يريديا صاحبتى وحدو، وواحد يريد أف يركبها ليتبايى أماـ أقرانى، وآخر 
ليبايي نفمبى، ليقوؿ إنى اانتلى ا١تلكة وٯتضي ليكمل بقية صوالتى راضياً، وال بد أف 

. واحداً فقط رٔتا راء ليهعم بدؼء القعدة الطريّة ويشم البشور ا١تتصااند مم  ريا
 

. رغبة انارمة  ابلرسو فوؽ قااندهتا  والبحث انم خاًب سليماف ُب قاع مدفأهتا
 

: وأبو  هدي يلتفت لشادي يقوؿ
كلهم انلى نفس ا١تهواؿ ، كل واحد يريد أف يتبايى انلهاً أبنى ختم الذبيحة - 
.  لكهها ليمبت ذبيحة، وليمبت درارة مهتوفة كما ٯتكم لك أف تتوقع. الفاخرة

انلى رأس الطاولة ٕتلس كطاووس أبهبى األلواف، بضاانة فرز أوؿ، تعرؼ ٘تاماً 
١تاذا راءوا، ٘تلك فراسة امرأة مم نمباء ألف ليلة وليلة، تعرؼ كيف تدير اللعبة، 
تبقيهم انلى  ر كل يـو ُب انتظار مههك، تشعلهم بقرهبا ليطفئويا ٔتارهم، وإف 

. ربطتهم ٚتيعاً ٓتيط واحد مم أحبلمهم و هواهتم الفاقعة
. الزانيم ٭تتاج ٚتايَت تهادي بى، تتهظر إطبللتى حىت لو كاف صاحب مقهى فقط
تبدو كمبيدة أوذل لوال أف سّيدة أوذل ُب ا١تديهة قابعة ُب قصريا لم تمبمح ٢تا، 
وا١تديهة صغَتة، كل ٫تس فيها ٖتملى ريح خفّية إذل أذف أو سريرة، يي ال تريد أف 
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تصل ٢تذا اٟتد حىت ال يقاـ انليها اٟتّد، لذا تضع صورة الرريس ُب ثبلثة مواضع 
ابرزة مم ا١تقهى، ال تكتفي بواحدة معتمدة كبقية ا١تقايي تشًتي الرضا مم بعيد  

. وتويم اآلخريم بقرهبا وتتفّوؽ انليهم
ما مم أسبوع ٯتر حىت ٖتكي كيف انفتحت ٢تا طاقة القدر واختار الرريس أف 

: ٬تلس إذل طاولتها لدقارق ُب سهرة ما 
رلس ّتانيب، سّلم انلى اٞتميع مم بعيد، حادثٍت وحدي طويبًل، أكل  يئاً -  

. أكلت مم صحم المبيد الرريس.. خفيفاً وقدـ رل صحهى
. تتبايى دارماً ابٟتكاية وتلمع انيهايا  كػأهنا حّدثت ابألمس

 
تبدو سعيدة كأهنا ببل مشاكل، رارقة كأهنا ملكت العادل و يدت ٦تلكة  مم 

. الذكور
ٯتكم لك أف تضبطها بشيء واحد، هبذا الشبق الهافر مم انيهيها ا١تتمكم 

. مههما
. انيوهنا انشَّاقة- 

مشكلتها البمبيطة أف ان يزهتا  ليمبت كبَتة ُب رأيها ٔتا يكفي ،  مثل معظم 
البهات اب١تقهى، ليمبت انلى ا١تمبتوى ا١تعتمد ُب ا١تديهة ١تقارانة األخرايت ُب 

معاقلهم، رغم أهنا ٚتيلة ممبتديرة متهاسقة مع رمبديا وأكثر حضوراً وإف كانت 
أقل ح ماً  مم بضاانة األخرايت، لذا تمبرؼ ُب أكل البطاطا ا١تقلية وا١تكرونة 

. والكمبكس كي يتم ٖتمبيهها والوصوؿ هبا ١تصاؼ العا١تية
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مشكلتها الوحيدة إف كاف لديها مشكلة، أف كل مم دّؽ ابهبا تصهع مهى 
. صاحباً، تتورط بدوف انقل أو تفكَت، واٟتلقة تتمبع وا١تواانيد تتضارب

 وأبو  هدي يقوؿ ليس انهديا أحد تفتشر بى أو ٖتتمي فيى، زورها فردة 
رورب قدصل مثقوب، تبحث انم ررل تتبايى وتبايى بى أو رراؿ، واٟتلقة تزدحم، 

. تريد أف تصهع انا١تها  بمبرانة، لكهها ٖتيكى إبيقاع مربك دوف أدسل تدبَت
ليس انهديا ميزاف ليضبط اإليقاع، مع أهنا تعرؼ الفرز األوؿ مم الثاشل، لكهها 
سعيدة، تويم اآلخريم مم خلف كل اآلخريم أف ا١تديهة كلها ٖتبها ومضروبة هبا، 

. واقعة ُب أسر سطوهتا ودال٢تا
تتملكها  هوة انارمة لل ديد، كل واحد انهديا رديد، مم كل األرهاس 

واألانراؽ اليت تطأ ساحتها، ال تًتؾ أحداً يع بها  دوف أف ٘تّد لى خيطاً، دوف 
أف تقلب حياتى انلى مهل ٍب تقلبها انلى ان ل، بقصد وبغَت قصد، لكم يذا 

. يو المببب اٟتقيقي لهشأة ٦تلكة الذكور ا٠تالدة
امرأة بثبلث رائت، متطلعة، ٖتلم أف تكوف سّيدة أانماؿ، سّيدة أانماؿ أوذل، 
لذا تتمبارع أقدامها وأفشاذيا وذكاؤيا ُب كل إتاو، إيقاانها البليث ٬تعل 

ُٗتلِّف ٢تباً ُب كل موضع، وتًتؾ أنفاساً - لؤلمانة – قدمها تزلق سريعاً، لكهها 
. دافئة أو يبة ريح حمبب اٟتالة

 
ويم حو٢تا، كل واحد انهدو بضاانة يريد أف يبيعها ٢تا، كل واحد بر٤تى، ٯتمبوهنا 

بعفوية ٤تمبوبة، بقصد، الذي ٬تلس ّتانبها ٯتّد ساقى ليلمس ساقها، والذي يقابلها  
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٭تاوؿ أف ٖتضم ساقاو ساقيها، قد يدخل ررليى بُت ررليها، وابتمبامة خفيفة 
. تصعد إذل ورهها، ورغبة حامضة تعلو ورويهم فوؽ الطاوالت

، ويكذا،     حم انلى الطاير كل يـو
يلعبوف الورؽ، كل واحد يريد أف يلعب معها، يكو ف فريقاَ ضد آخريم، ٯتضوف 

المببت : للغهاء ليلتاف . الليل كّلى مهذ وصو٢تا ا١تبُت حىت بعد مهتصف الليل بليل
. واألحد، وللعب الورؽ ٜتمبة أايـ، وللعب فقط كل األايـ

الهاس كلهم يلعبوف الورؽ، كل الطاوالت بوروو متوترة، ٮترروف مم أانما٢تم 
مههكُت، اليـو طويل يهتهي ُب المبابعة ممباًء، يّديم التعب، يدهتم مطالب 

البيوت واألوالد وأقمباط القروض اليت أكلت رواتبهم وكمبرت ظهوريم، والتمب يل 
ُب مبلانب البيوت  حيح، لذا يهرانوف للعب الورؽ يهربوف فيى، يغوصوف حىت 

. يهمبوا، ويمب لوف أيدافاً انلى الطاولة
والمبهرة تشتعل وٖتمى، وا١تهاورات انلى أ ديا، ويي ترد مهاورة أبفضل مهها، 
ملكة الغزؿ الربيء فوؽ الطاولة، واللعب ا٠تفي ٖتت الطاولة، تًتؾ واحداً حىت 
تمبشم  هوتى وتشتعل رغبتى وركبتى ٍب تًتكها ُب إتاو آخر كأف  يئاً دل ٭تدث، 

. كأف  يئاً حدث ُب مكاف آخر
. ولعة اي بٍت- 
.  اي أخضر ابهلل-  
 

.  لعب الورؽ ٦تتع ُب اال تباؾ اٞتمبدي ا٠تفيف وُب فضى أيضاً 
 



 90 

ترمي األوراؽ برباءة طفلة، تكاد تو و ها، ٍب ف أة تهتفض، تقـو انلى ساقيها 
ا٠تالدتُت، تًتؾ الطاولة لتمبتقبل معارؼ ردداً مم الكبار مم األمم والػقضاء 

. واٞتيش ، وان يزهتا ا٠تالدة ُب مكاهنا الثابت مم العيوف
. تًتؾ طاولتها دوف وداع، تمبتقر انلى طاولة أخرى، واللعب أنواع

فروهتا كبَتة،انيوف ملتهبة تبلحقها وانيوف انطشى تراقبها، تتبادؿ األماشل 
.  واٟتمبرات

 
يم ال يعرفوهنا رّيداً، يي مثل نمباء كثَتات، ٕتري وراء الذي ٬تري أمامها وراء 
الذي يهرب مهها، دارماً خلف واحد انهدو بدف دافئ،  فىت بوسامة صاحية، أو 

لديى سيارة أفشر مم سيارهتا، ورصيدو ابلبهك أكرب مهها، ال ٕتري وراء مم 
يتحلقوف حو٢تا وإف انلقتهم ٚتيعاً مم أطراؼ رغباهتم، وإف مشلتهم بعطااييا 

ا٠تفيفة، ووانوديا ا١تؤرلة، كل مم ٬تري وراءيا تمبلقى ُب قدر احملبة بمبفود غرامى 
وال ٯتلك مهها فكاكاً ، العا ق ٯتكم أف يبتعد انهها صو ً لعشقى ، أما ا١تغـر 

. أوالراغب فيبقى ال يغادر موضع مرادو
ال انمق ٢تا، بئريا غاررة، تبحث انمم تزيم بى حياهتا وتقوي ساانديا ُب مديهة 

مكشوفة انلى بعضها ال تعًتؼ بغَت الهقود ديهاً،، تقّدس الهقود واٞتمبد اٞتميل 
. فقط
 

صياد وطريدة، صياد يصيد أية طريدة وإف دل أيكل مهها، ورٔتا رمايا ٚتيعاً ودل 
يتذوؽ واحدة، لعبة القهص ُب حّد ذاهتا ترضيها، قد تقبل بصيد يزيل، تقلبى 
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بمبرانة ُب الصباح التارل، لكهها ال ٗتمبر أحداً مهما حدث، وإف بدت كبهك 
. يصرؼ لعمبلء ال يعرفهم

 
. قهوة تركي-  
نعم؟ -  
. قهوة انريب-  
. يات ولعة اي كمبوؼ- 
 

القصة أهنا ال تشبع وال يبدو أهنا ٗتطط لشيء ما، تزلق مرة يها، وتمبقط مرة 
يهاؾ، هنمة، تقتهص أانلى  يء كلمح الربؽ ُب اللحظة اليت سقطت فيها بُت 

. ررليها، كأهنا تعيش لػتقتهص فقط
تعّودت انلى ا١تمبروؽ، ونمبيت ا٠تط الفاصل بُت األبيض واألسود، لكم اٞتزء 
الطيب فيها، الفص األٯتم مم قلبها ابلتحديد، ٛتى روحها مم المبواد الشديد، 

وورهها مم التيبس، ٬تعلها تهمبى ما فعلتى، ابألحرى تز٭تى، تودع  يومها بفتوحاتى 
انهدما تهاـ، وتمبتقبل نفمبها كما ترايا رديدة ٘تاماً ْتهاف مكـو ُب انيهيها ُب 

. الصباح التارل
اٟتياة حو٢تا مزدٛتة صاخبة، لكهها ٔتزاج رارق ترى كل ذلك كأهنا ال تراو، حىت 
ال يشوش انليها  يء رونقها وروقاهنا، تمبتطيع أف تفض أية  حكاية كبَتة بكلمة، 

. مثل ا١تاء، تطفئ ا١توضوع كأنى دل ٭تدث، كأهنا دل تمبمع وٗترج ْتكاية أخرى
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أٚتل  يء فيها أهنا تعتقد أف الفرصة سوؼ أتٌب ٢تا دارماً، وأهنا صغَتة وال 
تكرب، وال مشكلة انهديا وردت رربًل انلى مقاسها أـ ال، ستشلقى ُب أية ٟتظة، 

ْتكم طيهتها، - يي ال تبحث انهى مم أصلى وإف دارت ُب فلكى طواؿ الوقت 
. لكهها تعرؼ كيف تلقف ما ٭تـو حوؿ آنيتها ٔتهارة نمباء ا١تشابرات

.  انمريا ُب هناية الثبلثيهيات، قبلها بعامُت
: تقوؿ ف أة

. مم دل يهم مع امرأة ُب الثبلثيهيات، دل يذؽ طعم الهمبواف- 
بهتايا صبيتاف ُب الثامهة والمبادسة انشرة، تبدواف كأختيها، ويي تشدد انلى 

. ذلك كل حُت
: تضحك بمبعادة

: القهوة قهوٌب، والبهات لمبم بهاٌب، وأبو  هدي يشدد انلى كبلمها- 
. نعم،  اء مم  اء وأىب مم أىب- 
 

: يطوؼ بعيهيى أرراء ا١تقهى وبصوت خفيض يكمل
٭تكوف وانيوهنم انلى الهمبواف، انظر للبهات القابعات، حاوؿ أف : انظر للرراؿ

تصغي للعيوف كيف ٖتكي، لل مبد كيف يهطق، العيوف ُب مكاف واٞتمبد ُب مكاف 
آخر، كل حارة ٖتكي وحديا دوف  قيقاهتا ومشتقاهتا، واٞتميع انلى استعداد 

للدفع والقبض مقابل اٞتهس، يدفعوف لل هس وال يدفعوف لؤلكل، وكل ما ٭تدث 
. يمبتعبد اٞتمبد سواء أدركوا أـ دل يدركوا
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 يي أيضاً تعرؼ حقيقة نفمبها لكهها ال تقرهبا، وإف قربتها ال تصدقها، تعي أف 
كل ما حو٢تا أرمباد ال يتحرؾ فيها  يء اندا ا١تٍت وا١تعدة، وتعرؼ ٘تاماً أهنم ما 
راءوا لقهوهتا سوى لَتكبوا، لكهها لؤلمانة أفضل مم يعشق الركوب انلى أرروحة 

. أو طاررة أو حىت انلى األرض
 

تعرؼ أف كل واحد أيوي لمباحتها انهدو بضاانة واحدة يريد أف  يعرضها انليها 
. يقايضها هبا، أويشًتي مهها أبغلى األٙتاف- 

تعرؼ ذلك وتمبتمتع بى  خلف حارط مم ماء وتصهع وحديا حارطها مم 
. كريمبتاؿ، كأهنا ال ترى أحداً سوايا، ال تريد

 
 العادل انهديا أرقاـ، ال اسم واحد مكتوابً ُب ياتفها، كل واحد برقمى، ٖتفظ كل 

رقم وتعرفى بهظرة واحدة، حىت ال يلقط أي واحد مم اٞتالمبُت حو٢تا أي تفصيلة 
انهها، تتحدث بورى ٤تايد ُب ا٢تاتف كأهنا تكلم البااب، وحُت أيتيها رقم ترومى تقـو 

مم الطاولة ٖتكي بعيداً، ومبلمح ورهها المبعيدة تمبقط كغصة ُب حلوؽ 
. اٞتالمبُت

حيب، ويو :  ال اسم مكتوابً ُب ياتفها سوى اسم حبيبها، مكتوب أمامى
. ماما أو أمي: يهاديها ابٝتها، ما مم مرّة قاؿ

: والولد الذي قارب انامى الثالث انشر يقوؿ برباءة 
. يي اليت أمرتٍت بذلك- 
 



 94 

. كل  يء ٭تدث قرب اٟتماـ
 

المبهرة تمبتعر، الرغبات تصعد فوؽ الطاولة، واألحبلـ تطَت فوقها حىت ٣تيء 
يادـ اللذات ومفرؽ اٞتماانات، زورها، يدخل إذل ا١تقهى، يتطوح بربع واني أو 
بدونى، كل يـو يذيب للحانة، يعب مم البَتة أو الكونياؾ الرخيص، يرفع أصابع 
يديى يعدد العلب اليت ٕترانها، أو نمبيها، وحيث يقًتب يمبلم انلى ا١تعازصل بصوت 
، وقد  اناؿ متقطع، ال أحد يتوقع ماذا سيفعل، قد ٬تلس ليتفرج حىت يغلبى الهـو

يهقض مرة واحدة يبعثر األوراؽ، يطوحها مم انلى الطاولة ّترة واحدة، وقد يقلب 
: الطاولة نفمبها ويو يصيح

. قعدة قحاب -
: ُب الغالب ال ترّد، وقد ترّد ذات مرّة بصوت خفيض ورراء غَت واضح

. انيب انليك -
 .وهللا لهأكل قلبك -
 

مهظر معتاد وحكاية قدٯتة، زورها، تزورتى صغَتة، بعد الثامهة انشرة مم 
انمريا، أ علت الشمع مرتُت متتاليتُت ُب ليلتُت متتالتُت، أخذيا انلى حُت غرّة 
مم بُت أنياب وقلوب رراؿ آخريم، قل خطفها، اطمأف انلى الوديعة الفاتهة ُب 

دفاترو، ٍب تركها ُب الدار دل تكمل تعليمها وخرج وراء انملى،  ريك والديا، مقاوؿ 
. لبوايت ديم ا١تهازؿ ُب زمم طفرة البهاء
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ررى خلف ا١تاؿ خيارو الوحيد ُب اٟتياة  ُب مديهة ديهها ا١تاؿ، ويي أيضا 
تزورتى للمببب نفمبى، لتؤمِّم ظهريا حُت ُوضعت أمامها ا٠تيارات لتلعب مراتحة، 

. وبعد أف امتدح والديا أخبلقى ونقودو
 

ٓتيل، متَعب ومشغوؿ، دل يشبع هنمها للفلوس وال للمبرير، وٚتا٢تا و هوهتا 
يكاداف يهف راف ُب حيطاف الغرؼ، يقفزاف مم نوافذ البيت، لكهها دل تشأ أف 
تتطلق مهى بعد أف وضعت بهتها األوذل، دل تشأ أف تبدأ الرحلة  اب٠تيبة وتههيها 

.  اب٠تمبارة
. يي تريد بهكاً ويو بهك ٓتيل

. يي تريد رربًل، ويو ررل ابلصدفة
. اٟتمباب اي بٍت-  

بذكارها دفعتى للعاصمة ليكربا معاً بعد أف كرب اٝتى، ُب ظرؼ سهوات قليلة 
. انتفخ حمبابى ُب البهك، لكم ٤تفظتى مازالت خاوية ُب البيت

 
انتفخ حمبابى أكثر فانتفشت خصيتاو، استدررتى فامتدت رثتى انلى المبرير، 

ا١تلعب الذي يمب ل فيى أيدافاً ابلصدفة، يو ٭تبى لكهى ليس فاانبًل فيى وليس 
مشغواًل بى، أخررت دياء ا١ترأة مم ٥تبئى بُت هنديها، أ عرتى أنى الفاتح الذي 

كانت تهتظرو انكا، تعرفت انلى سقف الغرفة حىت حفظتى واندت قطع 
الفيمبفمباء، تعديا وٗتطىء، تريد أيدافاً أو حىت تمبديدات خاطئة قوية ولو دل 

. تكم ٖتبى
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وما دل يمبتطع أف يفعلى يو، فعلتى نيابة انهى، وضعت الهيا ُت انلى صدرو، 

. واألوٝتة فوؽ انانتى، حىت ضاقت
: تمبرح أحيا ً ٍب تقوؿ ٟتلومة ْتزف خفيف وأسى 

. خلفت األوالد وحدي -
انبلقتها بى يي اليت انلمتها الصرب واٟتذر والتكتيك، كيف تمبحب الهقود مم 

وكيف تطبخ مم ذكارها وديارها فطَتة مم ورؽ البهكهوت، وكيف . ريب العادل
. تقدـ ثدييها أحيا ً لواحد ال يمبتطيع أف يمبدد أو ٯترر ٘تريرة واحدة ريدة

 
انيوف الهاس اليت التهمتها أمامى  أ عرتى أنى زوج ا١تلكة، انليى أف يتصدر ا١تشهد 

. ويقـو ٔتا ٯتليى انليى الربوتوكوؿ ويًتؾ آخريم يعملوف
استدررتى، بٌت ٢تا ا١تقهى انلى أرض ٯتلكها، حمببت لى ا١تكاسب ولوحت لى 

ابلعبلقات، ا١تاؿ ٭تتاج انبلقات تمبهدو حىت يكرب، يهمو و٭تافظ انلى نفمبى، 
ويتحوؿ لمبطوة وسلطة ُب ا١تربع رقم واحد، ويصَت بعديا ا١تقاوؿ وريهاً مم ورهاء 

. القـو
 

ركلة البداية، ومم يومها تعّودت انلى اللعب، انلى األ ياء ا١تمبروقة، كلما احتارت 
مهى  يئا تشدو إذل ا١تلعب، إذل المبرير، تلعب كل األدوار حارس ا١ترمى واٟتكم 
. واٞتمهور والصفَت قبل تمب يل األيداؼ وبعديا، تضع لى ٧تمة يها وسيفاً يهاؾ
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. يهغز لى نغزتُت ويهاـ- 
 

بٌت ٢تا ا١تقهى بفلوسى، بهيا يهى اليت أغرقتى هبا وأغرقتى فيها، ٔتمبااندة سفياف 
. صيب والديا لمبهوات وذراانى اليمٌت ُب ٣تاؿ الدياف

سفياف معماري فيّت، فهاف ابلفطرة، ابم سوؽ، كاف ٭تلم ابلذياب ١تعهد الفهوف 
اٞتميلة، لكهى تعثر ُب الطريق لضيق اليد، انمل مع والديا كظلى حىت وفاتى، ابتعد 
 هوراً حُت تزورت، حُت فتشت ُب دفاتريا القدٯتة دل ٕتد يداً دافئة سواو، اناد 
مثقبًل ابٟتهُت، ورثى زورها، انزلق معى ُب انلب الدياف، ٍب غطس معها ُب انلب 

.  األلواف
 
 ا
 

زورها للمهمات ا١توٝتية واالحتفاالت الوطهية، رهس وسرير اب١تبلبس الرٝتية، 
.  ويو ُب ا١تبلانب ا٠تلفية

الزوج ُب ا١تقّدمة والعشيق ُب ا١تؤخرة، أيدهتا لى وحدو ليلة اناـ ٦تطرة، كي تؤكد 
: انلى انمق العبلقة 

كي تكوف دخلت مكا ً دل يدخلى أحد قبلك، ا١تكاف الذي كهت ٖتفر فيى مم - 
. قبل

. تقوؿ وتضحك بمبعادة،  بقة وطيبة
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وفر ت ا١تقهى لؤلحبة  وانطلقت ُب كل االٕتايات، كل واحد يع بها ٕتذبى 
للمقهى، ّتمبد ٦تتلئ ابلفضارل والزيور، فضيلتها الكربى أهنا  ٖتب انلى نفمبها 

. بمبرانة وتغادر  بمبرانة
ال ٗتمبر أحداً إال – أانّزؾ هللا –  مهدفعة  ُب الصعود، را٤تة ُب المبأـ، لكهها 

. لضرورة قصوى، قد تهغز، لكهها تعود لتداوي و٘تمبح
 

ٗترج مم أية انبلقة ف أة دوف مقدمات ودوف بياف ختامي، لكهها تبقى 
االحتماالت مفتوحة دارماً، انبلقات كالوربات المبريعة، االستثهاء الوحيد كانت 

. وربة سفياف اٟتارة وانبلقات األمم والمبلطة الكتيمة بطبيعتها
كربت وكربت قهوهتا وسلطتها، أصبحت رمانة ا١تيزاف ُب ليل اآلخريم، أخذت 
دور حارس ا١ترمى واٟتكم ُب آف واحد، وراحت تتصرؼ كملكة نزقة تلعب مع 

. روحها
 

. فلوس زورها البشيل لؤلوالد، وفلوس ا١تقهى ٢تا وحديا
 

 دت كل ا٠تيوط ُب يديا، يع بها واحد، ترمي الطعم وتًتكى يصطاديا، 
: تمبافر انلى حمبابى إذل ابريس واٟت ج بمبيطة

. أفكر ُب فتح فرع للمقهى ُب ابريس- 
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ا١تقهى ٭تتاج إذاً إذل دانم أرهيب، تلعب ُب ا١تبارايت ا٠تاررية  كفرا ة ليل راقية، 
تفرغ كل ما ُب بطارايهتا وماكيهات اآلخريم،  حم إ٬تايب وسليب، تعود لقهوهتا 

. كملكة بورى  انس وقّد مشدود انلى ٚتهور ال يهقص وال تهشفض راايتى
ٖتكي انم البارات وا١تطاانم بتأثر واضح كأهنا انضو ُب الوفد الفلمبطيٍت 

للمفاوضات مع إسراريل، وانم األصدقاء والصديقات كأهنا انضوة ُب الصليب 
األٛتر، ال أحد يعرؼ انهها حكاية واحدة متكاملة رغم معارفها العديدة، ال أحد 

.  يعرؼ مم توااند انلى ورى اليقُت، وإف حامت ٖتتها وفوقها الشارعات
يل تصاحب أـ تصادؽ أـ تبحث انم ا١تصاري والهفوذ؟ 

 
ٍب انرفت طريق ديب، رهة األحبلـ والهقود معاً، راحت تلعب كل مبارايهتا بعيداً 

انم ملعبها الوطٍت بدوف ٚتهور أحيا ً، أو ّتمهور أرهيب ال يعهيى سوى متعة 
ا١تبارايت، وسفياف راح يبدو كظل ابيت مم بعيد ُب مباراة انلى  ا ة تليفزيوف 
ابألبيض واألسود، كحكاية معلقة انلى ردراف مقهى، وأطهاف الدخاف ا١تتصااندة 

. مم األراريل تغطي ورهى
 

تطلب مم حبيبة مطربة ا١تقهى أف تغٍت ٢تا أغاشل صباح، يي غَت مشغولة 
بصباح لكهها ٖتب الفرح والدلع والشيطهة ُب صوهتا، رأهتا مرة ُب التليفزيوف ويي 

ٖتكي كيف أممبكت أبزوارها ُب نزواهتم، انرفت كيف تضبطهم وتلقطهم 
. متلبمبُت، لكم ما استطاع أحد أف يضبطها يي مرة واحدة
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ُب إحدى رحبلت العودة ابلطاررة حيث تركها أحديم تعود وحديا، فكرت أف 
سفياف يو الررل الوحيد الذي أحبها، ويو الوحيد الذي ريم قلبى انلى طاولتها، 
لذا قررت أف ٘تتهع انم الهـو معى وإف دل ٖترمى مم األحضاف والقببلت اإلنمبانية 

الدافئة و٘تمبد أحيا ً  عر صدرو كحصاف وُبٍّ  يكفيى ما قطعى ُب  حلبة المبباؽ، 
. وانليى أف يمبًتيح بقية حياتى

. ال ٯتكم أف تكوف قديمبة، ال تريد، كأهنا تعرؼ أف الرراؿ ال ٭تبوف القديمبات
 

، فقط ال  ال تفتش كثَتاً ُب حقيبتها، ال تفتش ُب حياهتا، تعيشها يوماً بيـو
تهمبى أف تػؤدي انملها أبمانة، وأف تعد إيراد ا١تقهى بهفمبها، وأف تهتظر كل رديد 

. أو تصهعى انلى يديا بعُت مفتوحة وأخرى مغمضة كأهنا تفارئ نفمبها
– ُب الههاية يي أٚتل مم حتشبمبوت، وأكثر إنمبانية وحها ً، حتشبمبوت 

قتلت ا١تعماري الفذ الذي  ّيد ٢تا معبديا، ٤تتى مم – حمبب الرواية األررح 
كشوؼ اٟتياة وإف طاردهتا أصابعى، أما يي فقد اكتفت فقط أبف ٖترمى مم سريريا 

بعد أف أرضعتى طويبًل انمبلها، بل يي أفضل مهها، ملكة الفراانهة رلمبت انلى 
انرش  يدو ذكور قبلها، وانلى  عب ال تعرفى، وملكة حي الهصر  ّيدت ٦تلكة 

مم الذكور صهعتها انلى يديا وأفشاذيا ويي ملكة انلى  عب تعرفى ابلواحد، بل 
تركت للمعماري أف يغرد التغريدة األخَتة للب عة، وأف يمب ل حكايتهما معاً انلى 

. حيطاف ا١تقهى، وأف يقوؿ قولتى األخَتة
 ال بّد مم هناية تليق ابٟتكاية،  صعد فوؽ سطح ا١تقهى، ر ق أانمدة بيضاء 
برءوس مدّورة ملمباء مم كل االٕتايات، دل يهس أف يضع أسفل كل رأس  ريطاً 
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ُب كل رهة واحد، كأهنا فعبًل  يدت إمرباطورية مم الذكور، : أسود، أربعة أانمدة 
. وتركت لمبفياف  وحدو أف يضع ٢تا التي اف  ايدة انليهما وانلى سر٫تا

 
مقهى سرو داخلى، يطوي غرامى ُب أانمدتى أو أثدارى ا١تزروانة ُب كل مكاف، 

 وايد حّية، أو ُب سقفى الذي يدفم اٟتكاايت ُب ثهااي ٘توراتى، مهطو انلى نفمبى، 
. يكاد ٟتظة يهطق بكل األسرار

 
ويي ُب زاويتها ا١تمبارية، راءت ابكراً انلى غَت انادهتا، كأهنا راءت لتطمئم 

انليى، انلى حبيبها ا١تقهى، لتتأكد أف الفرقة ا١توسيقية أاندت مواقعها ونصبت 
آالهتا، وأف العازفُت بكامل أ قتهم واندهتم، تقـو هتش لؤلحباب القدامى 

واألحباب اٞتدد انلى وقع موسيقى خفيفة تبلحقها، تلمح بطرؼ انيهها حمبم 
رالمباً ُب ركهى ا١تعتاد - الفقي أو اٟتاج حمبم كما ٖتب أف تهاديى وكما ال ٭تب

انلى الطرؼ البعيد لباب اٟتماـ،  لييب كرصل، ال تعرؼ إف كاف انابراً أـ مقيماً، ٯترح 
يها  هراً، ويعود لليبيا  هراً، ررل أانماؿ كما يقولوف، وٟتمبم الطالع  تتقدمى 

سَتتى العطرة، أكل كل البهات ُب ا١تقهى، دل يوفر واحدة، دل يًتؾ انابرة وال مقيمة، 
 حههم ٚتيعاً إذل دارو ّتمبد انفي كأنى مبلكم قدصل، حُت يشَت لى كمبوؼ انلى 

: واحدة يقوؿ هبدوء 
.  حهتها مم قبل- 
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انصبى مازاؿ مشدوداً،  يعرؼ أف ا١تلكة بعيدة ا١تهاؿ، لكم ما مم ابب أزرؽ إال 
ولى مفتاح، لذا اٗتذ  قراراً أبف ٭تاوؿ ويمبتمر، وضع مفتاح الصرب ُب ريبى الشماؿ 

. وأغلق انليى، ما مم مرة يمبافر إال أغرقها اب٢تدااي، ويي هتش لى وتفرح بى
 

حُت تكوف انلى طاولة هبا بوليس ورراؿ أمم وأ بايهم، تضمى إذل الطاولة، 
يدفع حمباهبا كامبًل ويهصرؼ راضياً أنى اقًتب قليبًل مم العتبة، ٬تلس ُب كرسيى 

نعيمة، ألفة، نواؿ، وحُت تقًتب : العريض، يلعب ٔتمببحة ذيبية، يعد ُب سرّو
والباقيات الصاٟتات، سبحاف هللا واٟتمد هلل، وحُت : تمبمعى يقوؿ بصوت أانلى

.. تتوقف لتهش ألحد  يهشفض الصوت، رملة  مٌت، دالؿ
تقًتب أكثر، هتش وتقبلى، تضع يديا انلى كتفى، رمبدو يشتعل، ورغم أنى 

:  حم ٚتيع البطارايت إال أنى ال يهيج إال ُب حضوريا
 

ماذا تفعل؟  -
. كهت أدانو لك أف تزوري الهيبّ .. 

 :تضحك
الهيّب مرّة واحدة ؟  -
. أ  بصراحة انملت انمرات كثَتة، ودل يبق رل إال اٟتج..  

. غمازة انابثة تلعب ُب ورهها، ويكاد ا٠تاؿ يهتقل مم خد إذل خد
.  ربها يواندؾ -

: يتش ع أكثر، يرمي كرتى 
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. ما رأيك أف ٨تج معاً .. 
 .تضحك هبمبتَتاي ،  تضربى مرات انلى كتفى

انيونى حاضرة غاربة، ورانشة حلوة  تعًتي رمبد ا١تبلكم ، يتمٌت أف تضع اليد 
. األخرى انلى الكتف اآلخر

: تقوؿ ويي هتم اب١تغادرة اناردة إذل دنيايا 
. اللي يمبتٌت خَت مم اللي يتمٌت- 

 . ريقى ٬تري، وأصابعى تضغط بقّوة انلى الرأس الطويل للممببحة
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 ابب ا١تلكة
 

. أتخرِت اي ست الكلّ 
تت ى ٨تو مصدر الصوت، أبو  هدي الفلمبطيٍت، تبتمبم لى، تتمّعم فيى، 

. كيف دل تهتبى طواؿ ا١تّدة ا١تاضية لت لس مرّة وٖتكي معى
ٯتطريا مم حُت آلخر، انهد انبوريا ا١تقدس ّتمل حلوة، تبتمبم ٢تا  

وٖتفظها، وأحيا ً ترّدديا مع غَتيا، لكهها ال ترّد انليى أبكثر مم إٯتاءة، أو حركة 
. مشاغبة ابألصابع

 اي أرض احفظي ما انليك، -
 .تقربيٍت وتقربي أمي..   القالب غالب

ربها ٭تافظ لك :  وأحيا ً بصوت خفيض يضيع ُب الزحاـ لكهها تلتقطى 
 .انليهم

: ونعيمة تدخل انلى ا٠تط 
البهات ؟  -
. ال، القهابل..  -

ٚتل ال تمبمعها مم ذكوريا، ٢تا وقع ٥تتلف، تمبمعها أحيا ً ُب ا١تمبلمببلت 
. المبورية وا١تصريّة، وتداانب أنوثتها بلطف و ياكة
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. ال تشعر هبا مم ٣تيد، أتٌب ٥تهثة ابردة ومدفوانة الثمم ممببقاً 

كيف دل تهتبى مع أهنا ال تًتؾ ذكراً يؤذف ُب ا١تقهى دوف أف ٖتكي معى، 
. وتفليى حىت قاع سروالى

يي ُب العادة ال تقًتب مم طاولة الفلمبطيهيُت، تمبمع كبلماً أقرب إذل 
 إف التحذير مم أصدقارها ُب البوليس إهنم مراقبوف مم المبلطة، تليفو هتم وسياراهتم

، لديهم مم ا١تشاكل ما يكفي قارّة أبكملها، كبلـ ال تفهمى كانت انهديم سيارات
كّلى، كما أف رأسها مشغوؿ انههم، ليمبت ُب حارة لورع الدماغ، وليس يهاؾ 

ضرورة مم أصلى ألف تتصل هبم، ٍب إهنم بربطة ا١تعلم مم متوسطي اٟتاؿ ُب أفضل 
األحواؿ، ال يدااي انهديم وال مصاحل يمبتطيعوف قضاءيا، يم بطبيعتهم مهكمشوف 

انلى بعضهم ُب حا٢تم كأهنم يتامى، ال تمبمع ٢تم صواتً إال انهدما يصيح أبو 
وكبلـ غريب ال تفهم مهى  يئاً، لكهها تشعر بشيء مم . ا٠تونة، العمبلء: رعفر

. األلفة والوّد ٕتايى ٖتديداً 
تتذكر حُت تقّدـ مهها ذات مرّة أبدب ورراء وافر، طلب أف أتمر الهادؿ أف 

فزيوف انلى قهاة اٞتزيرة حاؿ غياهبا انم ا١تقهى، يو يعرؼ أف القهاة ييدير رٯتوت التل
ال تظهر انلى أية  ا ة ُب أية مقهى اب١تديهة، وال ٬ترؤ أحد أف ٯتمبك الرٯتوت 
ليأٌب هبا ويثبت الشا ة انليها،  ليس المببب دارماً أنى ويتامى طاولتى يريدوف أف 
يعرفوا األخبار، لكم أدمغتهم تكاد تهف ر مم األغهيات الرديئة اليت  تتكرر طواؿ 
اليـو انلى كل القهوات حىت حفظويا مرغمُت وسئمويا ٍب كريويا، ويعرؼ أهنا 
الوحيدة اليت تمبتطيع أف أتٌب ابٞتزيرة بكل بمباطة، خلفها وأمامها ٚتاانتها، 
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أصدقاؤيا الذكور مم أانواف األمم وا١تشابرات، وتمبتطيع أيضاً أف أتٌب بقهاة ا١تهار 
التابعة ٟتزب هللا ُب لبهاف مم أرل انيوف ٣تيد اللبهاشل، إال أنى ٓتربة ررل ا١تشابرات 
ال يفوتى أف ا١تقهى مفتوح لل ماانة بكل سرور، وأهنا الباب الذي يفوت ٢تم كل 

. أسرار اٞتالمبُت يها بيمبر وسهولة
. ولو أف رزيرتك أحلى مم قهاة اٞتزيرة-  

: تتذكر كيف استوقفها ذات مرة ٔتبلمح ثعلب وانيوف تلعب قاربًل 
. اٞتماانة كانوا يبحثوف انهك - 

 ٚتاانة مم؟          -  
 .األمم ا١تتحدة ووكالة الطاقة الذريّة - 

ال تفهم، لكهها بمبم ضاحكة وورى انابث مراوغ تعرؼ أنى يبلانبها،  
: ٖتاوؿ أف تمبتدررى ليهطق، وقبل أف تمبألى ١تاذا، يقوؿ 

. لكم أ  ضحكت انليهم وصرفتهم -
  يل كانوا يريدوف أترَت القهوة ٔتهافعها؟!ابٟتق          -       

 .كانوا يبحثوف انم القهابل الهووية -
 :انيهاو مثبتتاف انلى صدريا 

 .وراءوا ليفتشوا انليها انهدؾ -
 .. و اية -  

 تفرقع ابلضحك، و امة تتأررح انلى خّديا،  
 .و اية صحيحة -

 .يضحكاف معاً 
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تتذكر أهّنا ال تكاد تراو، . تهمبحب ٓتّفة، وتمبحب ضحكتى ُب ذيلها
إال حُت ترٗتي مبل٤تى ابلمبرور، ٭ترؾ أصابعى ويفك ورهى انهد ٝتاع أغهية 

. لبهانّية، يدندف معها
تراو انلى ييئة فارس قدصل أو ٦تثل ُب األفبلـ القدٯتة ّترمى  ا١تفرود، 

ٔتبلمح فارضة ابلررولة، ووسامة استوت انلى ورهى ودل تغادر بعد، مبلبمبى 
مرتبة أب قة ملحوظة لوال أهنا قدٯتة، فارس ٔتبلبس ممبتعملة، تشي بواحد 

.  فيىليمبتحملعب معى الزمم لعبتى، ٭تتاج فقط إذل ابنيو ٦تتلئ بػالهقود 
. أتخرت اي سّت الكل -

 .أخذت ٛتاماً وغمبلت ٟتمي          - 
لو كهت أانلم ألتيت بهفمبي، أ علت البشور ووضعت  -

 ...العطور، ودانكتُ 
 .ال يكمل لكم انيهيى تقوالف

تضحك ويو يشعر أنى ّتملة واحدة  كمبر ا١تمبافة اليت كانت تفصل 
. بيههما

يي بعيدة  غارقة ُب انا١تها، ال تكاد ٕتد وقتاً لتهرش رلديا، ورٔتا 
ألف يهاؾ مم يهرش و٭تك ٢تا، ويو أيضاً غارؽ ُب تدبَت ا١تصاريف اليومية، 

انازؼ انم الدنيا والهمباء،  بى ٤تطم، األفق ممبدود أمامى والمبماء تكاد 
تههار وتطبق انليى، ال يريد أف يعيش يها وال يريد أف ٯتوت يها، يريد أف 

ٮتتار أايمى الباقية بهفمبى، وال يعهيى أف تكوف لى مقربة ، ابلعافية ٗتفق روحى 
. بُت رهبيى حىت ال يقع
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 فليعصر انلى نفمبى مركب ليموف، ٭تافظ انلى ررة واحدة صاٟتة يمبتطيع 
أف يلعب هبا مع طفلتيى، ويواصل ألطوؿ مّدة ٦تكهة، ريثما يدبّر ابابً للشروج مم 

حرير الشرنقة اليت ٖتاصرو، كي يقدر أف يوارى زورتى اليت هتّددو كل يـو مم طرؼ 
أهنا ستأخذ الطفلتُت وا١تعاش وتعود لوالية أيلها ُب الشماؿ - خفّي وطرؼ ظاير 

. يهم براتبى القليلؤوحىت تمبتطيع أف تعلمهم وت
: ُب ا١ترة األخَتة قالت لى بوضوح

. أنت دل تصهع لها ممبتقببًل، نعيش ابلعافية واألوالد يكربوف-   
لم ٯتوتوا مم اٞتوع بعدي، الفلمبطيهيوف ال يًتكوف بعضهم ُب  -

 .األزمات، وأوالدؾ ال خوؼ انليهم، ال يهقصهم  يء
 .كاف يعرؼ أنى يكذب

إذاً، ١تاذا تركوؾ؟ - 
لو أف واحداً آخر ٞتم أو انتحر، لكم ا١تقاتل صاحب األصابع 

األصلي،  اٟترير اليت ٗتطط وتلف القهابل وتفرز الكوكايُت ا١تضروب مم
وترص كراسي اٟتشيش، صاحب الثبلث رائت ُب الهضاؿ واللعب والغراـ، 
صاحب الليارل والعايرات اليت صادفهم ُب كل بقاع األرض، والذي ٧تا مم 

انتقاـ إسراريل حُت ف رت لى الكازيهو الذي كاف يديرو ٟتمباب الثورة 
الفلمبطيهية ُب لبهاف، يعرؼ ريداً كيف أيخذ نفمباً انميقاً،  ليكمبب أرضاً 

 .رديدة يلعب فيها
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يًتكها ويًتؾ خلفى نكديا، يتدذل إذل أية ياوية أو مقهى، ليس معى 
نقود وال روح ليلعب مع أية انايرة مم ا١تتوفرات أمامى ُب ا١تقهى وال يريد، 
. وحىت لو كاف معى نقود فهو ال يريد إال الباترونة الكبَتة، ا١تصهف رقم واحد

   إف كاف وال بّد فهي وإال فبل، قارة مم التفاصيل كما يقوؿ 
. الكااتلوج

يقًتب مهها، يشّد ٢تا أب قة وخفة بلوزهتا القصَتة اليت ا٨تمبرت انم  
. اٞتانب األيمبر لمبوهتا، يعيديا ٢تيئتها غَت الطبيعية، ال تهزانج مم ررأتى

أقوؿ؟ -       
 .قل وال ٗتف -

 .خفت انلى الهاس  يت ههوا، معذوريم       -    
 :       ٮتطف نظرو إذل  ان يزهتا 

 .تمبتطيعُت أف ٖتملي   المبّيد الرريس ٔتهتهى المبهولة..  
. ويكور يديى بقوة ُب ا٢تواء

لديها الكثَت، ولديها ُب الصباح أسفل تهورهتا ساقاف تشرقاف، وأحذية 
ٓتيوط، يود لو ٯتد أصابعى  ليفك خيوطها، ويلفها هبا ، ويذيب بعيداً حيث تتمبع 

!  لى الدنيا واآلخرة وما بيههما 
لكهى حذر انلى غَت انادتى، يعرفها رّيداً، يتفرج انليها  طويبًل مم بعيد، 

وبعُت اجملرب ا١تدانوؾ يعرؼ أف كل الذيم اقًتبوا مهها احًتقوا بهَتاف فشذيا ولعاب 
.  ياطيهها
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يو بروح ٤تروقة ٘تاماً، ويي ٘تلك ما يشفي اٞتروح، فليلعب معها، واللعب مع 
. الباترونة الكبَتة للكبار فقط

: ٭تاوؿ أف يمبحب خيطاً  انماً، أف يشد فتلة دل يقرهبا أحد 
كم قصة حب ُب حياتك؟ -      

 يل ستصدقٍت ؟ -
 .نعم-      

 .ال: انيهاو تقوالف 
. صّدقٍت دل أحب رربًل ُب حياٌب -

دل يكم يتوقع إرابتها، لكهى كاف يه س أف ا١ترأة اليت تتهقل بُت كل 
يؤالء الرراؿ ال تعرؼ اٟتب، وال حارة هبا سوى لل هس، حىت ولو دل 
تمبتمتع بى دارماً، إهنا تقّدمى أحيا ً ١تم يمبتطيع أف أيخذيا للمبرير، و١تم 

إهنا . يقّدـ ٢تا خدمات كبَتة، و١تم ٬تعلها صاحبة سطوة وسلطة دارماً 
تبحث انم الهقود وأحيا ً انم الهفوذ وفوؽ كل ذلك تمبتمتع أبهنا ٧تمة، 

 .تزيو أبهنا المبّيدة األوذل انلى حفهة كبَتة مم راغيب ا١تتعة والقرب
ٯتّر أمامى  ريط طويل لذكور مقيمُت انلى طاولتها، وآخريم تدخل 

انرفْت اٟتب اي أبو هدي لعرفت كيف ٗتتار  معهم وآخريم ٗترح معهم، لو
  .رربًل، صاحباً حىت لو تهقلت بُت أفشاذ مارة  ررل

  أنت موانود للمغامرة مم يومك اي أبو  هدي، قدر ومكتوب 
انليك، صفحاتك رايزة مهذ ولدت،  لكهها مغامرة رديئة اي ررل لك و٢تا، 

ماذا ستعطيها، ماذا ستمهحها، ستمهحها ما دل ٮتطر ببا٢تا أنى مورود ُب 
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اٟتياة، ال ٖتمبب  يئاً  وال ٬تب انليك  أف تذيب ٢تا ٔتاضيك وال 
ْتاضرؾ، ٨تم ُب وقت ا١تغامرات الرديئة  مم كل  حية اي ررل،صحيح أهنا 
متقلبة مثل طقس ا١تديهة اليت تعيش فيها، أربعة فصوؿ ُب يـو واحد، لكم 
يها حبلوة اللعبة، ستصطاديا ُب الفصل الذي تكشف  هواهتا فيى، ولو 

. بُت فصل وآخر
يي انايرة  اي أاب  هدي ُب ثوب ملكة، انايرة ولو ابٟترب المبري، ال 

تظهر إال انهدما ٘تر انليها يد انازؼ متمكم، اٞتميل فيها أهنا بدوف 
وصيفات، بدوف رهود، تشتغل وحديا، لهفمبها، ال ألحد، لكهها ال تشتغل 

انلى رمبديا وال تلعب لصاٟتى، يو الذي يلعب لصاٟتها، لذا فهي ال 
. تعرفى أبداً 

أبصابع ا٠تبَت  .انّرِفها انلى رمبديا اي أبو  هدي، يكاد يهطق، انلى أنوثتها
القدصل اكشف ٢تا انم  ميايها اٞتوفية  اليت ال تعرفها أو اليت ال تمبتعملها، 

. وانم بواابت أخرى للدخوؿ وا٠تروج
يي ال تعرؼ، أنت متأكد مم ذلك، ألهنا دل تعشق يوماَ  كما 

. قالت
العشق يوسع ُب الروح وُب البدف طريقاَ آخر، مكا ً طرايً لآلخريم، 

. مقااند وثَتة، وال مقااند انهديا، انابروف ُب انابريم
وألهنا تشعر أهنا مركز ا١تديهة، ومركز كوف الهمباء، ال ترى غَتيا 

. وليمبت ممبتعدة،  وانلى األررح ال تعرؼ
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. صدقٍت دل أحب أحداً مم قبل - 
اٞتمبد بدوف انشق وغراـ ويياـ يتحوؿ مع رمبد آخر إذل  يك       -  

بدوف رصيد ، إذل كومة مم اللحم فقط، تفوح مهى رارحة نتهة فور نضج  
. الطبشة تهحدر إذل  الروح فتدميها

طريقك وطريقتك، حاوؿ أف تعَرفها انلى روحها لتدخل إليها مم بوابة ال 
 .تعرفها

لكهها غَت ٤تتارة  لذلك، غَت مهيأة،ال تتعب نفمبك واْتث انم طريقة 
. اثلثة لًتيها حهانك و٣تدافك

ال أحد ٭تتاج بضاانتك يها اي أبو هدي، اٞتمبد يها يو اجملداؼ اآلخر 
الذي يتكيء انليى اٞتميع، الكل ٭تلم ابللحم األبيض ا١تتوسط، واللحم ا٠تمري، 
وكلى معروض ُب أٚتل فاتريهة ٖتت أ يك ملبس أو أٚتل انري،  لكهى ببل أدسل 

.  اطئ مم روح
يي حاررة، ُب رأسها مواؿ  قص، ٭تتاج مم يكملى ٢تا ويغهيى معها، ال 

.  اي أبو  هدي ُب رأسها مواويل أخرى مم الشرؽ والغرب
وأذ يا ال  تشعر أهنا ليمبت كبَتة، وأهنا لم تكرب ُب يـو مم األايـ،

 .تتمبعاف  ٟتكايتك وال ١توالك
 لكهى طامع فيها، ال لكي أيخذ رمبديا، بل لَتكبها كلها، ا١تبلانب 
كلها مغلقة أمامى وملعبها ا١تفتوح يمبتحق ا١تغامرة أو يي ا١تغامرة الوحيدة اليت 
. تمبتحق مقامرة، لذا يقرر أف يقًتب أكثر، أف يتبوؿ  ُب أذنيها، ويزيد اٞترانة
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اٞتانب اٟتزيم نصف الشفيف مهها يظهر ُب الصباح، حُت أتٌب دوف 
.  ماكياج كحورية خاررة مم البحر، ٯتهحها بعض الصفاء واأللق اٟتهوف

تقًتب بكرسيها مهى، ٖتفى ْتوار ها، تريد أف ٭تدثها انم العشق، انلى 
األقل يي مغرمة ابٞتديد ومشتاقة للكبلـ اٟتلو الغريب الذي يوقظ فيها أ ياء 

. ال تعرفها، حىت وإف دل تبد أي رّد فعل
ورهها يفيض بش م خفّي، ٖتتاج مم يمبتطيع أف يعزؼ ٢تا الهاي 

يريها  يى صاحب التقاسيم .ٔتهارة وٮترج ثعابيهى، ويو يكاد يعوي، يريد أف
. واألوراع ا١تتهوانة

الهاي الذي ال يعرّب انم   م صاحبى وانم  وقى وصبابتى ليس  ايً 
. اي أبو  هدي

يقطع ممبافة أخرى، ٯتّد يداً متهّورة، ٯتمبك ذراانها مم خلف الرسغ، 
يتمبحب بدربة حىت يلّف زنديا، يزيد وبصوت نصف حهوف، نصف 

: مرتعش يباغتها 
. رمبمك ابرد   - 
 .رمبمي ابرد مم ا٠تارج، لكهٍت ساخهة ُب مكاف آخر- 
 ...اي متورل - 

 . يصرخ
 .٬تدؼ بمبرانة ليمبحبها إذل ْترو

ُب كل مليوف امرأة واحدة مثلك رمبمها ابرد مم ا٠تارج،  لكهها مشتعلة 
. مم  مكاف واحد، وتوقد اٟتريق ُب كل األمكهة
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 ٭تاوؿ أف يوغل، لكهها ٓتفة الانب سَتؾ تمبحبى إذل طاولتها 
 .الصباحية

يهتقل،  يلعب الورؽ معها، الانب بوكر قدصل، وانليى أف يرْتها انلى 
سرير، لكهها ال ٖتب  الطاولة أواًل، إف كاف يريد أف يرْتها انلى س ادة أو

ا٠تمبارة بطبيعتها، لذا يلعباف كفريق، يذو مشيئتها، ومشيئتها ال ترد، تربح 
معى اآلخريم، وتقّدـ لى الشاي والعصَت دوف مقابل، تلقف كفيى تصفقهما 
بكفيها، األصابع ُب األصابع ليمتد الشحم بيههما ليهزما اٞتميع،  تعانقى 

. ْتفاوة كلما تصادفا ُب الصباح ، تعلق ذراانها انلى كتفى كحبيب قدصل
 !ما أٚتلك مم ررل -

ُب الصباح ٖتّفى أحيا ً . لكهى دل يهتقل بعد إذل طاولتها ُب ا١تمباء
بع يزهتا وُب ا١تمباء تبتمبم لى وٖتّرؾ أصابعها ُب ورهى مم بعيد، ٍب ف أة 
كأهنا ال تعرفى، كأهنا ال تعرؼ أحداً، تصاحب  اابً نيئاً  بوسامة رديئة 
 .  رلبتى إذل ا١تقهى بعد أف بّدؿ ٢تا ان لة سيارهتا اليت انف رت ُب الطريق
سحبتى إذل ا١تقهى انلهاً وصهللت بى كطفلة كمببت دمية ُب لعبة 

البشت، فىت  هم يلبس سلمبلة  بصدر مفتوح ويدخل إذل ٛتاـ الهمباء بدؿ 
. ٛتاـ الرراؿ

يقولوف إهنا تصرؼ انليى، الوحيد الذي رٔتا أنفقت انليى، ، يتهاممبوف 
. تشًتي لى حوار ى واكًتت لى  قة صغَتة يتطارحاف الغراـ فيها

 وأبو  هدي اناد إذل قوااندو مذيواًل، ُب مقعدو صباح ممباء، تراو ال 
تقطع خيوط العشم، لكهى يعي رغم نزقى أف ْتريا مزدحم ابلمبفم واليشوت، 
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وسفيهتى القدٯتة ا١تثقوبة لم ٕتد موطئاً ولو انلى حرؼ  اطئها، وأف مغامرتى 
  .الردرية رديئة فعبلً 

البارومًت ليس معطبًل انهديا يذو  ف أة تتعب مم الفىت الهِتء،
األايـ، ال بّد أنى ٖتّطم،  تطردو ْتفاوة كما اصطادتى ْتفاوة، وكمم بدلت 

. رورهبا ّتورب آخر، ترافق واحداً رديداً مم رراؿ األمم
أٚتل  يء فيها أهنا ُب ا١تاضي كانت تصاحب بعيداً انم ا١تقهى، ال 
يعرؼ أحد انهها  يئاً سوى ٪تيمة خفيفة تهتقل بصوت خافت مم فم لفم، 

. وأسهاف حادة، تريد أف تقضم قضمة مم الغهيمة
تليفوهنا كأنى سهًتاؿ انمومي، وا١تكا١تات انلى أ ديا مم فرنمبا وديب  
تهاـ ، حيث يعيش ذكوريا الكثر، ترتب أمريا، أتخذ زورها ١تلعبى دوف إٛتاء

. معى، تتفرّج انلى المبقف، أتخذ ا١تاؿ وتمبافر
. يهغز لى نغزتُت، ويراتح حىت ال يمبألٍت-  

 بضعة أايـ، تعود ٤تملة اب٢تدااي وا١تبلبس الفاخرة، سعيدة مههكة مم 
. أثر المبفر والمبهر

زورها اترى، ويي بذكاء تًتؾ لى القيادة ُب ا١تهزؿ، صهديد ٭تدد نوع 
الطبيخ كل يـو ويرسل البواب لقضاء اٟتارات ويمببها ابلقحب ويو 

. سكراف
: وأبو  هدي يقوؿ

ذيبت لػفرنمبا لتلعب ُب كأس العادل، ض رت مم ا١تبارايت احمللية - 
.  والهشيد الوطٍت  وا تاقت إذل ا١تبلانب األرهبية
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أٚتل  يء فيها أهنا ُب ا١تاضي كانت تفعل ما ٖتب ٖتت الطاولة، بعيداً 
انم األانُت واأللمبهة، لكهها انهدما فتحت كل  يء لررل األمم دل يعد يعهيها 

. األمر
انزلقت، أيٌب إذل القهوة رهاراً، ٬تلس إذل طاولتها يلعب معها، وال ٬ترؤ 

. أحد أف يزاملها غَتو
انيونى ساحرة اي أبو  هدي، أليس كذلك ؟ - 

 ضربت انرض اٟتارط، ٗترج معى انيٍت انيهك أماـ اٞتميع، أصابعهما ُب 
انهاؽ، يركباف سّيارة واحدة، يغيباف ويعوداف، سعيدة كطفلة بضفارر وردت 

. قطعة اٟتلوى اليت ٖتبها
إنى ضابط خرج انلى ا١تعاش، أورعتى ا١تبلبس الرٝتّية اليت : وواحد يقوؿ 

. خلعها، ويبحث انم واحدة يركبها  ليهمبى
إنى قبض مكافأة تقااندو، ويبحث انم واحدة تمبتحق : وآخر يقوؿ 

ليهفق نصفها انليها، ويي ْتاسة ا٠تبَتة قّررت أف تبدديا لى سريعاً  بدؿ أف 
. ٭تتار فيها أو يقع ُب  حفرة  غَت مهاسبة

انيونى ٚتيلة اي أبو هدي، أليس كذلك ؟     - 
: وأبو  هدي يضرب الطاولة  

. ربها يو الفلوس ورراؿ األمم- 
القصة انلى أ ّديا، معروضة انلى  ا ة ا١تقهى أماـ اٞتميع، طاولتها 
فارغة مهها حُت ٗترج لتمبهر معى ُب مكاف آخر، طاولتها والطاوالت األخري 

مشتعلة هبما حُت ٭تطاف معاً،  وكل  يء انلى ما يراـ حىت وصوؿ يادـ 
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اللذات ومفّرؽ اٞتماانات، سكراف ال يقطع انادتى، رمى أوراؽ اللعب ُب ورى 
الضابط وقلب الطاولة، استدانت الشرطة ووقفت رهب صاحبها تشكو 

. زورها
فارت اٟتكاية وامتهع نصف ا١توروديم انم اٟتضور للمقهى ١تّدة  هر 

 .تقريباً 
 كأف انقلها ذيب ُب يـو وليلة، ال ال، يي تعرؼ اٟتق والصواب ريداً  

لكهها ال تقربى، ٖتب الطقس ا١تتقلب الذي يشبهها، كأهنا ٗتاؼ مم األماف 
 .الذي يشعريا أبهنا تكرب

: حلومة حبيبتها وانشَتهتا وغطاؤيا قالت أليب  هدي دوف أف يمبأ٢تا 
زورها دل يكم غاضباً ألهنا صاحبت واحداً كما يشيعوف، كاف ُب - 

 ّدة الغضب ألف ابهى الذي وصل الرابعة انشرة اناماً  رب زرارة 
. الفودكا مم وراء ظهرو

يشطب انلى مغامرتى ابٟترب األخضر قبل أف تبدأ، يبتعد انهها، يتحا ى 
أف تتقابل انيوهنما، يفكر أف يصهع ٘تثااًل لزورها يضعى أماـ ا١تقهى ُب مهتصف  

الربوة ٘تاماً، ويكتب انليى ٘تثاؿ الهذالة، ويي بهصيحة حلومة قررت أف تفض 
. انبلقتها مع ررل األمم حىت ال ٗتمبر اٞتميع

تعود، ٖتاوؿ االقًتاب مهى كأف  يئاً دل ٭تدث، تشطب ٔتمحاة  انمة 
مشاانريا، إف كاف انهديا  انلى ا١تاضي، تبحث يذو األايـ انم أحد تدَبء بى

بقية مم مشاانر،  ُيشعريا ببعض إنمبانّيتها، ويو حهوف وذكّي ويدو هتبط ْتهاف 
. انلى ظهريا
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  يئاً فشيئاً تقًتب،  يئاً فشيئاً يبتعد، يفّكر أف يذيب إذل مقهى آخر 
 يرقبها مم بعيد ككابوس ، أيخذ معى اليتامى ويقفل الباب انلى األايـ ا١تاضية

. ضارع، يرقبها مم قريب كحلم متعفم
    أوالديا كربوا، وال ٬تب مهما كانت طموحاهتا أف يشايدوا ما ٭تدث أماـ 

. انيوهنم
: يهفخ كحكيم تعب مم غباء  ا١تريض 

...     لقد أخطأت حُت نزلت بقدمك  إذل بركة مم طُت، ٞتة مم طُت
لقد أخطأت أكثر حُت اانتقدت أف أبو رعفر يو الػمثاؿ اٟتي انلى ما 

.  آلت إليى الثورة الفلمبطيهّية
: يلتفت  حيتها 

. أنت أكرب مثاؿ وأ٧تح مثاؿ انلى ما حدث للثورة الفلمبطيهية     -  
: تضحك كأنى أيدايا رارزة

كيف ؟  -
أنت أكثر واحدة تشبهيهها، أنت تهاضلُت مم زماف ويي  -

. أيضاً ، ٨تم كلها قمها بثورة ُب ا١تهاُب وأنت وحدؾ  قمت بثورة ُب ا١تقايي
. الفارؽ الوحيد أنك ترْتُت، أما ٨تم  فهشمبر

: يقوؿ لهفمبى
الثورة مثل امرأة وضعت إصبعها ُب  يئها  ُب هناية ا١تطاؼ، مثلها ٘تاماً 
وتهادي انلى ا١تارة وا١تا٨تُت بصوت اناؿ ليمبمعوا وصلة مم وصبلت  بقها أو 

. يرموا الهقود ُب ح ريا
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:  تقوؿ لى
 مؤخرٌب قليبًل، تقوؿ ويي ٖتتضهها بُت ألكربِّ نفمبي أذيب إذل بَتوت - 

. انمليات الت ميل يهاؾ سهلة ونتار ها مديشة:  يديها 
. يو آخر مم ٭تتاج ١تم يذكرو ببَتوت ونتار ها ا١تديشة

ما رأيك أف أتٌب معي لبَتوت؟ -  
.    داست انلى اٞترح دوف أف تعرؼ الرتق

تًتكى يفكر، تقـو لتحضر مشروب الفانتا الذي ٖتّبى، يًتؾ ُب الفم طعماً 
حلواً لزراً يشبهها،سراناف ما يضيع، تعلق مؤخرهتا ُب مكاف ما مم انيهيى 

وتبتعد، يرقبها بروح ابيتة، كاف يتمٌت أف يفضها مم مكاف دل يقربى أحد، لكهى 
.  يعرؼ أهنا مؤخرة مضيافة وتدرؾ أنى يتابعهابَت اخلانُتب

طفلة تلعب ابلرراؿ تلعب بروحها، ال تعرؼ ٢تا  اطئاً، الشاطئ الذي 
يلمع ترسو انليى، واٟتارط الذي ٯتكهها أف تمبهد يديا انليى تعطيى ظهريا، وُب 
ٟتظة ال ٗتطر انلى ابؿ اناقل أو ٣تهوف تتشلى انهى لتدخل ُب ٞتة ْتر ال تعرفى، 
ليمبت مغامرة وليمبت مقامرة، ا١تغامرة ٖتتاج للش اانة، وا١تقامرة ٖتتاج للحظ، 

. ويي ٤تظوظة إذ ترايا تربؽ كأهنا  ملكة بصحيح  ُب أزمهة غابرة
مثلها كاف ٬تب أف تصاحب أمَتاً، لكهها تريد كل  يء ُب وقت -  

. واحد
تعود، تفتح العلبة أمامى، تصّب نصفها ُب كأس تشربى دفعة واحدة ويي 

. مازالت واقفة
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وانلى غَت ما يتوقع تمبتدير، تضع ظهريا ُب موارهتى، ٖتشر العلبة ٔتا 
. تبقى فيها ُب اٞتيب األيمبر ا٠تلفي لبهطا٢تا ا١تزدحم الذي  يكاد يهط ُب ورهى

: فمى مفتوح انلى آخرو، ويي تشَت أبصابع راقصة وانُت غامزة
يل ٖتب الفانتا؟  -
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ابب النحل  

 

ال ٖتاوْؿ معها، وفِّر وقتك، اْتث لك انم واحدة أخرى، الواحدات كثَتات، 
. ليمبت لك- إف أضاءت – والطريق كلى إ ارات ٛتراء، وا٠تضراء 

وفِّر وقتك ونقودؾ، يي ال أتخذ  نقوداً مم أحد، وال ٯتكم ٢تا أف تبيع رمبديا 
بهقود الدنيا، ال تمبتغرب إذا قلت لك إهنا تدفع أحيا ً، ال ألهنا ليمبت ٚتيلة أو 

رذابة، لكهها قد تفعلها حصراً وانلى ا٢تواء مبا رة لواحد فقط، واحد بعيهى 
يمبتطيع أف ٮترج ٢تا  العفريت مم قاانها أو يصيبى ُب مقتل،  العفريت الذي 

يمبكهها ال يهغص انليها حياهتا، بل انلى العكس ٘تاماً ، لكهها ٤تتارة ١تم يمبتطيع 
أف ٭تك ٢تا الفانوس بلطف ٍب يدانكى بقوة،  يعصرو ويمبحب ٢تا ا١تارد الذي ٖتلم 

، ٍب  يعيدو بقوة مرة أخرى . برؤيتى وتتشيلى كل يـو

كل يـو تتدحرج إذل ا١تقهى قبل العصر،  تضع رهاز الكمبيوتر أمامها ، تكتب 
ويي تدخم سي ارهتا أب قة زاردة، بمباؽ ربع انارية فوؽ ساؽ نصف انارية ، 

. كممثبلت أدوار اإلغراء ُب أفبلـ زماف ، وببطء متعمد  تر ف قهوهتا

يقولوف إهنا تعمل صحفية ابلقطعة، اب١توضوع، مزارية ال ٖتب األانماؿ ا١تمبتقرة، 
تكتبى وترسلى، وبُت يـو وآخر تفرد الصحيفة، تفرد ورهها  إذا وردت اٝتها، 
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مبتمبمة ٘تد ذراانها البضة بدالؿ معقوؿ، تشَت بلباقة لواحد مم الشباب تمبألى أف 
 ملقاة انلى طاولة أو كرسي قريب، وْتركة  نفمبهايهاو٢تا نمبشة أخرى مم الصحيفة

٤تمبوبة تبدو ُب غاية العفوية تريى اٝتها وموضوانها، ال ٗتتار أي  اب،  تهتقي 
.  ذاهتاواحداً بعيهى حمبب حالة الطقس انهديا اليـو أو ُب اللحظة

. كل يـو تهادي واحداً غَت اآلخر

تشغل ابلك هبا خاصة إذا كهت قد تمبلقت الثبلثُت مم  قلت لك مم البداية ال
. سلم انمرؾ فما فوؽ

تهتقي واحداً ُب مهتصف العشريهيات، الهصف األوؿ تقريباً، ال يزيد، واحد مم 
الشباب الصغار ،  باب الورى والبدف، ٖتكي معى،  تريى اٝتها  ا١تهشور .. الفروخ

ُب الصحيفة، ٘تد ذرااناً لؤلماـ خفيفاً، تكشف معى  صدريا ا١تكتهز الرابض ٖتت 
ديكوليتى بفتحة واسعة مهشفضة دارماً ، وإف اندست أرهابى ٖتت قميص  فاؼ، 

حوصر ٤تاصرة  انهيفة ٔتشد قاس  ليهِتء للدوراف ا١ترتفع احملشور ُب بعضى  أف 
. يوارى ورهك بش اانة، بتحد واضح  وربع ا١تفرؽ أو نصفى ُب مفرؽ انيهيك

واحد مم يؤالء الذيم يهفقوف وقتهم  يرابً مم رامعة أو انتظاراً لفرصة انمل ال 
ٕتيء، يتمبكعوف داخل ا١تقهى بشعر مضروب ابٞتل كأسبلؾ المعة مدببة، 

- أحيا ً قبل ذلك - يتصفحوف  فقط أخبار الرايضة، ابلتبادؿ، وحُت يهتهوف  
. يتعاركوف حوؿ ا٢تدؼ ا١تلغي ُب مباراة األمس، واٟتكم ا١تزور ا١ترتشي

. يتصا٭توف، ال تكاد تمبمع رارؾ  مم اختبلط أصواهتم، مم تبلحقها واندفاانها
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. دوامة دارمة، كأهنم يصهعوهنا انمداً، ليهربوا،  ليغيبوا فيها

الصوت العارل، الفتوة وخشونة الصبا اللتاف تصاانداف مهى ٫تا ابلتحديد ما ٬تذهبا، 
ال يعهيها ا٢تدؼ ا١تلغي، تبحث بشغف انم ا٢تدؼ الصحيح،  رطها الوحيد أف 

. تلعب دور حارس ا١ترمى

يدفها واضح، تتوفر كل يـو ُب أحد ا١توانديم المبابقُت حمبب التوقيت احمللي 
. لشهوهتا حيث يت مع الشباب الصغار فيهما

يي انضوة مؤِسمبة ُب ا١تهتشب الوطٍت للحماـ، لكهها كما أخربتك سابقاً ٥تتلفة، 
تدخل اٟتماـ اآلخر ٛتاـ الرراؿ، تهدفع  خلف  اب بعد أف يهتهي مبا رة، 
أحيا ً تدخل مرتُت أو ثبلاثً، تشم رارحة البصل ا١تتصااندة، تمبتهشقها أبنف 

: مفتوح، تقوؿ بثقة العارؼ وبهظرة مراوغة 

. يذو الرارحة دليل صحة وانافية- 

انليها ٗتتار أكثريم فتوة و باابً، مم تتقد  ُب   ٗتتار مم أان بها بصلى،  وإف تعذر
. انيهيى نظرة مع ونة بشبق طازج، حملة إغواء

.  للشباب رارحة، كما أف للعذراوات رارحة، لى انبلمات ُب الوروو و١تعة ُب العيوف

ال ٗتتار أبداً واحداً بشفاو رفيعة، وحُت يتعذر ا١تشزوف  أو تشح البضاانة تهظر 
. بتمعم ابلغ ألصابعهم، ٗتتار صاحب األصابع الطويلة ا١تمتلئة، ا٠تشهة مهها

. الهاانمة يذيب هبا ألمى- 
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. تضحك ويهتز رمبديا ُب إثرو

انلى أانتاب الثبلثيهيات، رٔتا ُب بداية الهصف األوؿ، صارخة البياض، بعيوف ال 
تعرؼ إف كانت زرقاء أـ رمادية، و عر بُت األصفر الداكم والبيج الشاحب، 

خيوطى خشهة كشعر مفرؽ الفرس ُب أواهنا، يشبى  عر البهات ُب أسًتاليا أو كهدا 
. اليت ترايا ُب األفبلـ وا١تمبلمببلت

: تقوؿ لى ويي تشد خصلة ألانلى بدالؿ 

. مثل  عر ا١تمثلة نيكوؿ كيدماف قبل أف تصبغى يي ُب آخر أفبلمها- 

ابريب، انروسة مم ٟتم ودـ، بياض أليف رغم  هقتى، فوؽ ورى رارق حُت 
: يضحك، ابسم إذ يتكلم، يتكلم وحدو، فل اء ابٝتة تقوؿ بهظرة ا١تهتصر  

. رزقي واسع مم يومي- 

 ال تتهظر رزقاً يمبقط بُت ررليها، تطبشى وحديا وانلى طريقتها  -لؤلمانة –لكهها 
. الفاررة،  وسفافيد الشوي والفرف رايزة انهديا

ٗتتار الشاب الذي رسا انليى ا١تزاد أو - وحىت ال أطيل انليك أو انليها - الشايد
وقعت انليى القرانة، ٕترو بشهوهتا تمبحبى هبدوء، ٗتطفى مم كوابيمبى، ٮترراف معاً، 

. والدانوات تبلحقهما

ُب سيارهتا، ُب مهتصف الطريق إذل داريا، تشحذ كل أسلحتها،  وبدالؿ وافر 
، تتمبحب يديا انلى ساقى  وتلقي انليى بياهنا االفتتاحي  : مغلف ببعض مم حـز
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فرصتك راءتك ٟتد انهدؾ، خذيا كاملة، ال تتع ل، خذشل براحتك، انلى 
مهلك، انلى أقل مم مهلك، ال تًتؾ قطعة ُب رمبدي إال بعد أف تلُت وتشَت لك 
أهنا استوت، إال بعد أف ٮترج اٞتهود مم ا١تشفر اجملاور ليبلحقوا  أتوياٌب ويطاردوا 

. العفاريت اليت فرت مم قاع البئر

ارعل ا١تقدمة ا١توسيقية طويلة قدر ما تمبتطع، كانوا  يمبهروف مع أـ كلثـو للصباح، 
األغاشل القدٯتة وربة معمرة ٖتقق لك الطرب والهشوة، اٞتديدة سريعة متشاهبى تفر 
مم ا١تمبتمعُت، خل زايرتك طويلة ما استطعت، أ  مم سبللة قـو كراـ، الضيف لى 

. ثبلثة أايـ، وا١تعشوؽ لى ما استطاع إذل رمبدي سبيبلً 

افعل كل ما ٖتب قبل أف تدؽ ابب ا١تغارة، الذيم ٭توموف ريداً حوؿ  ا٠تياـ ليمبوا 
كلهم لصوصاً ، كم كلص يعرؼ أف غهيمتى تهاديى، للدخوؿ آداب وللزايرة طقوس، 
اترؾ أمر البشور وا١توسيقى رل، حذار أف تًتؾ قطعة ُبَّ تعتب انليك، أو تغار مم 
رَتاهنا، أيقظ الغَتة بيههم ، أوقديا، دانها تشعل قلب الذي يهتظر، وتولع قلب 

. الذي انتهى دورو

احلم ٔتكيدة بُت اٞتميع، دبريا، دسها بعيهُت مغمضتُت، ا١تكارد للهمباء، وا١تكارد 
ُب الفراش للرراؿ، أصابعك ليمبت للعب الورؽ وال لوضع الشوكة ُب اللحم، 
 فايك ليمبت بوابة لؤلكل والشرب والقبل المبريعة  ا٠تاطفة واٟتديث انم 

. األيداؼ ا١تلغاة

ُغص إذل األانماؽ كبحار ٤تًتؼ يفتش بلوانة انم لؤلؤة   درة، ٘تعم وبهفس طويل 
انميق  م روارحي، الرراؿ الذيم ال يعرفوف الروارح ال تمب ل أٝتاءيم انلى الرحة 
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ا٠تلود ُب معابد الهمباء، ال تًتؾ مهحدراً أو مرتفعاً  دوف أف تطبع انهوانك انليى، 
الكثباف ا١تتمورة سوؼ تمبااندؾ انلى الًتيض بمبعادة وتدلك انلى طريق الغابة، 
اقض وقتاً ريداً بُت أ  اريا حىت يفتح لك حارس الغابة، اللعب ُب الغاابت 

يطيل العمر، وحُت تشعر أنك تقًتب مم المباحل يهاؾ قبة انالية، ممبها بريافة، 
ممبها مس ا١تشبولُت حىت تهز مطراً خفيفاً أو انمببًل ثقيبًل، البواابت تدؿ انلى 

الداير، الهواقيس تدؿ انلى الدواخل،  أسفلها غيمة واطئة، يهاؾ سوؼ تشم رارحة 
ٛتضية حلوة، استهشقها كتارى فوؽ ربل حىت ٘تؤل خيا يمك، دانها ٘تر لعروقك، 

. الذيم ال يعرفوف يذو الرارحة ضاع مههم نصف أانماريم

تطلق ضحكة انالية لتقطع ا١تراسم، تضغط ابليد انلى أانلى الفشذ، تغَت إتايها 
. ٨تو ا١تزانق

فرصتك وحدؾ، اختارتك يي، ال ٕتعلها تهدـ انلى فعلتها، الفرص الكبَتة  أتٌب  
. مرة واحدة ُب العمر

أنت اآلف أماـ ابب القلعة، افتحى ابٟتيلة، الذيم استشدموا القوة  موا لياذَل طويلة 
وخمبروا قارديم نتي ة اندفاانهم وارتدوا مههكُت،  دل يهفعهم البكاء وال ا١ته هيق، 
دع سهامك تطيش يها ويهاؾ حىت يمبًتخي وحدو، وتتأكد أنك تمبمع بهفمبك 
صوت مزالرى، دع أخطاءؾ تدؿ انلى قوة إصاابتك، تقدـ، اآلف تقدـ، دؽ انليى 
دقات متتالية متتابعة يادرة، وحُت تمبمع صواتً قادماً مم الداخل يهاديك أو رأيت 
رهدايً يلوح ابلعلم، ادخل مم الباب، ألق ٖتية المببلـ سريعاً،  احفر اٝتك بقوة 

. انلى الرحة الفاٖتُت، واركض ٍب خفف الوطء
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حاذر إف دسمبت وألقيت ٛتولتك ٍب قفزت مم المبور سريعاً، حاذر أف تفعلها، 
الهصيحة لؤلحبة، الزوار ا١تتمبرانوف مكرويوف، الزوار ا١تتع لوف مطرودوف، لم 

. يمبمح لك ابلزايرة ا١تلكية مرة أخرى

ُزر كل الغرؼ ُب الداخل، ٕتوؿ انلى مهلك كمبارح غٍت  غوؼ، تهّقل مم بيت 
انلى اليمُت إذل آخر انلى اليمبار، دؽ الكهوؼ انهيفاً حىت يفتح لك الهارموف مهذ 

. قروف، يها ٯتكم أف تكوف انهيفاً، كي ٮترج المبكاف مم ٥تابئهم، يشهم بعصاؾ

ُزر األركاف اليت ٮتافها ا١ترتعبوف، ال تًتؾ ركهاً يلعهك، اند انلى مهلك،ال تدر ظهرؾ 
سريعاً، ودِّع مم تشاء ْترارة، اند سعيداً إف نمبيت أحداً، غّم أغهيتك قبل األخَتة، 

غّم أغهية اٞتهود الفارزيم، وادفع ماءؾ بقوة ُب قاع البئر، وَداْنى ضاحكاً يروي 
. انطش المباكهُت

. اسكب روحك يهاؾ  اي صغَتي اي صغَتي

– اسًتح اآلف فقد تعبت، زل انميقاً بداخلي حىت يهاـ الفاتح وحدو، وال تمبتيقظ 
قبل أف تتأكد أف الهعاس قد غلب اٞتميع، والعطش قد أصبح ُب خرب - أمَّهػُْتك
.. كاف

استحم ُب ا١تاءيم ا١تشتلطُت، ُب ا١تزيج الذي ال يعرؼ سرو أحد،  ا١تاء الذي دل 
. يصهع مم قبل، ا١تاء الداُبء  عار احملبة واٟتياة

. ال تقفز فوؽ المبور، ال هترب كاللصوص، ايرب كصاحب مطرح
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قلت لك ال تتع ل، يي زايرة واحدة، يي الفرصة األخَتة حملكـو انليى ابإلانداـ، 
تعود مرة أخرى لزايرة ٤تكـو انليى آخر - أقوؿ قد - ال تهس إف ٧توت أنك  قد 

. ذات يـو

: تضغط أبصابعها انلى ساقى 

افعل كل ما حلمت بى، كل ما حكى لك انهى أصحابك صدقاً وكذابً، ابلذات -  
. كذابً، ما رأيتى خلمبة مم أفبلـ، ما طاؼ ٓتيالك وما دل يطف

. تضحك كقطة ٣تهونة، يديا انلى ساقى انلى ورهى وتقود ابليد األخرى

. انتهى البياف

. ملكة الهحل ليمبت ُب  ٦تلكة الهحل فقط

كل يـو تهتقي واحداً ابلبصل، ابألصابع، بقوة البدف وٚتالى، تمبتهدؼ أرمباديم 
. ٔتقدرة انالية انلى اإلقهاع،  كلهم ُب انمر الشباب،  رطها األصيل

تغَتيم بمبعادة كما تغَت مبلبمبها الداخلية، انشرات األطقم لعشرات الغزوات، 
. ليس سأماً كما ٯتكم أف تظم، بل تهواناَ والتهوع ثقافة، غٌت وغواية

يقولوف إهنا أهنت مقهى كامبًل مم قبل، وإهنا اآلف ُب مفتتح انصر الههضة ُب يذا 
..  ا١تقهى

. اكتبوا ذلك انلى صدريا
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رمبديا ا١تكتهز قليبًل، بررررة خفيفة دوف أدسل تريل يمببح بقوة ٖتت تهورة  انمة  
حريرية، مم الشيفوف غالباً، حىت تتحرؾ ا١تعدات الثقيلة ْترِّية، وتتأررح انلى راحتها 

. بلمعة اٟترير الدافئة وملممبى الهاانم

. مس اٟترير انلى اٞتمبد، احتكاؾ ا٠تفيف يولد أقوى  رارة

اٞتيهز سوؼ يقتل حرية أانضارها الوافرة أو ٭تدد ٢تا أغانيها، ويي ٖتب اٟترية 
المبكاف .. ولديها ألف دليل، التهورة اٟترير تشعرؾ أف األانضاء تومىء وال تصرخ

. يهممبوف وال يصرخوف

مارة  اب تعديم انلى أصابعها البضة، كأهنا ٖتقم  باهبم ُب  باهبا، تهظر إذل 
. ورويهم فًتى ورهها، ٯتهحوهنا اإلحمباس الطري أبهنا طرية وصغَتة

الكهل الذي تزورتى ُب ٟتظة حمباب خاطىء ُب مقتبل العمر دل يمبقها لبهاً وال 
. انمببًل، سقط سهواً انلى أانتاب البوابة ُب اناـ الفتح

، حياة انلى  دل يكم ُب نيتها الزواج، رأت أابيا وأمها ُب انراؾ ال يهتهي كل يـو
. أطراؼ اٞتحيم رغم الثراء وراحة العيش

رأت كبًل مههما يزوغ مم ملعبى ليمب ل أيدافاً غزيرة ُب مبلانب أرهبية، ٍب 
. يضحكاف انلى بعضهما ابلعراؾ، انراؾ مفتعل واٟترب ُب مكاف آخر

. تبتمبم ٔتكر حُت تقرأ ُب إحدى الصحف أف فريقاً فاز انلى آخر هبدؼ نظيف

: تلتفت  حية ألفى اٞتالمبة انلى مقربة مهها، تتهاثر األلفاظ راقصة مم بُت فل تها 
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.  األسود انليك ٬تهم، ر اقة وأ قة-

: وألفى ترد ْتاربيها 

.  ولكم انليك ابألبيض، يزيد اٞتمبد  باابً -

: ال ٖتتاج وصية مم أحد، ترد انليها بثقة 

.  ال توصي حريصاً وال انا قة -

ألفى كانت ُب حكايتها، الفارؽ الوحيد أف ابريب تمبتطيع بدقة أف ٖتمبب اندد 
الغزوات واندد الفاٖتُت، وتمبتطيع أف تؤرخ ٢تم ُب ٦تلكة رمبديا ا١تًتامية، وٯتكم ٢تا 

. بصدؽ أف تشيد الهصب التذكاري لل هدي ا١تعروؼ

ابريب الصغَتة ا١تكتهزة قليبًل ورى برباءة الكبار، ورمبد  اب انامر  اب٠تَتات ال 
يفوهتا أف تلقي بياهنا ا٠تتامي دوف كلمات، تربت بيديا بضحكة طفولية وانشر 

ديهارات للشاب ا١تأسوؼ انليى ليعود وحدو ابلتاكمبي، وانلبة س ارر وكارت  حم 
٢تاتفى وقبلة طويلة انلى ا٠تد، وتلو٭تة  قوية سريعة بقبضة يديا كأهنا ترمي مهشفة  

.  ١تبلكم ُب أرض اٟتلبة إيذا ً ابالنمبحاب مم ا١تباراة قبل أف يقتلى ا١تبلكم اآلخر

. ال تهس ياتفك..  ولٍت ا١تفاتيح.. صفف  عرؾ ريداً رهة اليمبار- 

..........................................................................
 .....................................................

 ...............................................................



 133 

الدنيا اليت خربهتا مم قبل كانت زارفة، ويي تريد قلب األ ياء، كبديا، زبدهتا، 
قررت أف تعيد صياغتها مم رديد انلى طريقتها، طريق ابٕتاو واحد، يروب إذل 
. األماـ، وا٢تروب إذل األماـ أحيا ً ضروري بمبيارة ال يركبها  شص واحد مرتُت

كلعبة انا ت وغاصت سعيدة فيها، حاكتها انلى مقاسها ا١تكتهز قليبًل لتصدقها، 
 ، زمامها ُب يديا، زماـ اٟتكم، و عبها ُب ٦تلكة ا١تقايي ٗتتار مهى وزيراً كل يـو

. وزراء أبلواف مبلبمبها الداخلية ٘تاماً 

     هراير ُب إياب  أنثى، لكهها ال تقتل مثل ٝتيها، تطلق سراح اٞتاشل بعد أف 
. نفذ ررٯتتى انلى خَت ورى، يي ٖتب وٖتيي حىت لو قتلتى داخلها

. يي أفضل مم  هراير وال ٖتتاج حيل  هر زاد البارمبة

الفارؽ بيههما كبَت، يو يهتظر  فد الصرب هناية اٟتكاية لَتتوي مم الدـ والشك، 
. ويي تطبخ انلى  ر يادرة لًتتوي مم العمبل

يريد أف يقتل ويهاـ، ويي تريد أف تُقتل لتهاـ، يو يهاـ ابرمباً دل يركب ودل أيكل ودل 
. يقتل، ويي تهاـ سعيدة رُكبت وأِكلت وقُتلت وقَػَتلت اآلخريم لتحييهم

حىت يي أسعد مم  هر زاد اليت تفكر كيف تتحايل لته و مم بُت يدي القاتل، 
. ويي ٗتتار قاتلها بمبيف ٭تييها

ذلك ما ٯتتعها، يرضيها، لكهها تههب األرض تبحث انم ا١تزيد، ترـو واحداً يرمم 
.  بقها، يمبد كل  قوقها، ويفتحها انلى كل اٞتهات
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وا١تزيد دخل ا١تقهى اآلف، واحد طويل، ال يعرؼ لى لقب، ظل اٝتى لفًتة طويلة دمحم 
الطويل ٍب انقلب مرة واحدة  بقدرة قادر ورٔتا بفضل فتوحاتى ا١تتكررة إذل دمحم 

.  هراير

تتطلع إليى، تكاد تشفطى بعيوهنا رغم أنى ُب مهتصف الثبلثيهيات، ٗتطى ا٠تط 
األٛتر الذي حددتى ألانمار مم تصاحبهم، لكهى حكاية لوحدو، حكاية كبَتة، 

وألوؿ مرة - وٯتكم أف ٬تمع كل فتياهنا بُت ساانديى وساقيى، ُب فتوتى، ف أة تفكر
اليت وقعتها مع نفمبها، ٘تزقها، أو تعتربو مذكرة  أف ٗترج  انلى نص ا١تعايدة- 

ُب اٟتوا ي أتخذو وتضيفى، لكهى ُب واد آخر ال يكاد يهظر  تفمبَتية ٢تا، كاف ٥تتبئاً 
إليها أو يمبلم انليها، يومىء برأسى وٯتضى يارابً، ورغم طولى ووفرتى وراذبيتى اآلسرة 
إال أنى يمبلم انلى مم يعرفهم ألوؿ مرة برأس طويل مهحم قليبًل ، خ ل  ك هتلماف 

. مم القرف ا٠تامس انشر

وسيم بورى مشتعل وانيوف خطرة، انضو غَت دارم ُب فريق اٟتماـ القومي، انلى دكة 
االحتياطي بروح قهاص وانيٍت صقر ، ال يتزحزح مم مقعدو إال إذا دخل صاروخ 
بشري إذل اٟتماـ، والصواريخ أ كاؿ وأنواع، يتمبحب برأسى ا١تهشفض كأنى لبس 
طاقية اإلخفاء، كأنى يداري نفمبى انم العيوف، يقًتب بشبح ابتمبامة ماكرة  مم 

فريمبتى ويلقي بيانى االفتتاحي مثلها، يو ُب الواقع ال ٯتلك بيا ً، يو الانب 
صاحب قاموس، مربمج بعبارات متهوانة ٭تفظها، لكهى يلقيها  كأهنا بهت اللحظة، 

. كأهنا فارأتى لتفارىء فريمبتى
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حُت يغمبل الصاروخ يديى الهاانمتُت ُب اٟتوض، ٯتمبح يديى ُب مهاديل 
يداف ٬تب أف تلفا ُب حرير، اي خمبارة، ليس : الورؽ، يقدمها ٢تا ويقوؿ 

انهديم حرير لتممبحي يديك فيى، لو أانرؼ أنك ست يئُت ألحضرتى معي، 
اي خمبارة لو كهت وسيماً ألخذت رقم ياتفك، ُب التو تضحك و٘تهحى 

. رقمها
كثَتاً ما أتتيى األرقاـ ٕتري وحديا، تعرب واحدة أو اثهتاف، تلطشهم وسامتى 
وبدنى الفارع ومؤخرتى العريضة ا١تتماسكة اليت تشي ٔتقاتل مم الطراز الرفيع 

ُب  الفراش، انهدو سيارة ومبلبس آخر موديل ولديى ور ة لغمبيل المبيارات، 
يتوقفم انهدو ويم ساانيات اناردات مم اٟتماـ، يمبحب طرؼ اٟتديث 
معهم بطريقة طبيعية،  كأهنم كانوا يمببحوف  معاً ُب البحر أمس ، ٍب كأنى 

. يهومهم مغهاطيمبياً  يلقفم ياتفى ويكتنب أرقامهم
لؤلمانة إسًتاتي يتى ٥تتلفة و رحة، انتظر قليبًل وسًتى، ال يهاـ مع واحدة 

مم أوؿ مرة إال  دراً،  إال إذا غلب ماؤيا ماءو، يمبحبها ٓتفة ١تلعبى، 
البمباط األٛتر للفاتهات ولصاحبات القواـ ا١تثَت، رهتلماف كرصل،  ممبل 
ظريف إذل أبعد  حد، يبلانبها كأنثى انهكبوت حىت تقع ُب  ركى الذي 

نصبى ابلغراء والعمبل ٍب ٯتص رحيقها انلى مهلى، العمبل أنواع ويو متحفز 
. مدمم للقطفة األوذل

. صياد  والصيد غواية، داء ا١تبتلى، و٥تالبى طويلة مثلى
ما مم مرة دخل ا١تقهى فارغاً، كل مرة تتأبط  ذراانى واحدة أحلى مم 

األوذل، إال إذا كاف يفتش انم مغامرة ُب األفق ترضى غرورو، انم انصفور 
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ويذا أمر -طارر ُب األانارل ليصطادو، أو ٯتامة يفرد ٢تا  بكتى أو يبحث 
. انم يدنة-  در

الدنيا ريشى : "ومم آف آلخر يضرب فشذو براحة بيدو، يقوؿ بصوت اناٍؿ 
". ُب يوا

ُب الغالب ال يصطاد مم ا١تقهى، ال يهمبج  باكى إال لواحدة دل يمبتطع أحد 
الوصوؿ إليها، أانز معاركى تلك، أو يلقط  ورهاً غاربا متوارايً بُت الوروو ، 

بعُت الصياد ا١تاير يهتظر ٔتكر ابرد وانلى  ر ٟتظة قيامها مم طاولتها، 
يًتقب ٟتظة انبوريا أو دخو٢تا ا١تبارؾ إذل اٟتماـ ا١تقدس ليتمبلل، يغمبل 

. يديى ويعزؼ مقطوانة اٟترير
مشكلتى البمبيطة والوحيدة  كيف يغمبل يديى مههم بعد أف غرؼ ما طاب 

لى، أو انهدما يلوح ُب األفق صاروخ مم طراز رديد، يو طيب لى قلب 
حهوف ال ٭تب أف يكمبر قلب واحدة، لكهى انلى أظافر قدمى األخرى 

مهتصب يهتظر أقل فرصة تلوح لى ليغلق ا١توضوع، ويهتقل ٓتفة وسعادة إذل 
. رولة رديدة  كأهنا اٞتولة األوذل

ريش البهات اللواٌب وقعم ُب حبارلى ال ٕترؤ واحدة مههم أف ٗترج مم بيتها 
أو رامعتها ١تشوار مع أحد دوف أف أتخذ اإلذف مهى، زانيم كبَت، القارد 

٬تعلك تثق بى وتمبَت معى، والزانيم ٬تعلك تثق بهفمبك، تمببح ْتمدو و٘تشي 
. خلفى

. اٟتكاية مش سايبة: يضحك أحيا ً ٓتفر ٥تلوط بغرور 
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مرباطور إفريقي، كطاغية وسيم،  عبى الهمباري موقم  أنى إ٭تكم مم بعيد ؾ
. يرى كل حركاهتم ويمبمع ما ُب صدوريم ويو  رم

دمحم كازانوفا ُب صورة  زانيم، إف أان بتى واحدة رآيا مع أيلها وصعبت انليى 
اٟتكاية يًتؾ رقمى ُب ورقة معطرة ٖتت ممبَّاحة زراج سيارهتا، ما مم مرة 

استعمل الهادؿ لَتسل معى رقمى لفتاة وال دفع اٟتمباب ممببقاً ليعرؼ 
واحدة، ال يؤمم اب١تشاركة ُب الصيد، ال يشعر معى بلذة القهص، وحُت يرى 

: ما يفعلى ٣تيد اللبهاشل ليتعرؼ انلى الفتيات يقوؿ بقرؼ 
. هبيم وساقط-  
. يذا للمباقطُت واندٯتي اٟتيلة وللذيم تمببق  هواهتم ألمبهتهم-  

ُب الطريق إذل ا١تقهى يهظر بعيهيى المباحرتُت ا١تيتتُت ١تم تقود المبيارة اجملاورة، 
: يطلب مهها أبدب وإٟتاح أف تُػّهزؿ  زراج سيارهتا، يقوؿ بمبرانة 

.. المبيارة ٚتيلة، لكم صاحبتها أحلى- 
يل تبيعيهها ؟ 

. يرمي رقمى مم الهافذة ويهتظر ا١تطر
خططى البمبيطة فتاكة ال تهضب، و راكى ال تهتهي، لؤلمانة يو صاحب 

مبادىء ُب الغراـ رغم كل ما سبق، إذا أان بتى  واحدة يتقدـ مبا رة إليها، 
انهدي صاحب، ال يهتز وال : وقالت -  دراً ما ٭تدث– وإذا فارأتى 

يًتارع ولو قالتها ْتـز ، يمبأ٢تا ْتهاف طري، بعيوف نصف ضاحكة يلعب 
: فيها ثعلب انتيق الشطرنج مع ابم صاحبى 

يل  ٖتبيهى ، حلفتك ابهلل ؟ - 
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إف أرابت ببل أو سكتت يدخل ُب اللعبة فوراً، يهتزانها  مم صاحبها ومم 
. دنياو إذل دنياو

نعم أحبى،ال يدع األبواب تهغلق ، يًتؾ ا١تمبألة للصدؼ، وقبل : وإف قالت
أف ٯتضي ال يًتؾ أرضاً دوف فشاخ أو خطاؼ، لكهى ال يقًتب مهها أبداً 

: انلى أية ممبافة بعد ذلك ولو صدفة، يقوؿ بش اانة
ال أ ـ معها طا١تا ٖتبى ولو أانطتٍت كل فلوس الدنيا ولو أتت بغواية - 

. زليشة
مامم مرة ابع مبادرى أو خرؽ قانونى وال أدخل تعديبلت دستورية انلى 
معايدتى، ما أفلتت مم  بكتى غزالة  غَت واحدة، دل ٬تد معها ابابً وال 

 باكاً وال سبيبًل، حاوؿ مم بعيد ومم قريب، ضرب ُب كل اٞتهات وغٌت 
ُب كل الفصوؿ، رمى قاموسى ّتلدتى انهد انتبتها، وررع ذليبًل مكمبوراً مثل 
رهدي خمبر ا١تعركة وأسروا سبلحى، ُب الههاية اضطر أف ٮُترج االحتياطي 
ا١تركزي واألمم ا١تركزي، أف يدخل مغصوابً تعديبًل خفيفاً انلى قانونى، راح 
يطارديا بمبيارتى ، خلف سيارهتا أيهما سارت، وُب ٟتظة أيس دل يتعوديا 

. طيلة مشوار حكمى دخل فيها مم ا٠تلف
بلطف  ديد وانزاناج غَت مورود اطمأف انليها، أحٌت رأسى الطويل حىت 
مهتصف صدرو، انرض انليها أف يصلح العطب، يدفع ٢تا قيمة اإلصبلح 

. فوراً، أو يشًتي ٢تا واحدة رديدة
،   وضعت سبابتها انلى  بلعت ريقها وبغمزة حراقة ابتمبمت، بوضوح وحـز

: أرنبة أنفى وقالت 
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. وحدي- 
! نعم - 
. وحدي  وحدي، وال واحدة أخرى معي- 

ٔترارة ساخهة قرر أف يعتزؿ، يودع مبلركتى، ويمبلم أرقاـ يواتف الغزالف اليت 
ترقد سعيدة ُب ياتفى ألصدقارى الذيم يهتظروف مباراة اانتزالى أو حفل زفافى 

. بفارغ الصرب والشوؽ ليشطفويا ليغهمويا مهى
وبدأت االستعدادات، أغلق ياتفى ألايـ، أخذ رقماً  رديداً وكتب فيى 

 اٝتها، أوؿ اسم يكتبى ُب ياتف، قرر أبسى واضح أف يودع اٞتميع، لكم
مع واحدة  ُب أوؿ طلعة مم ا١تباراة ذيل القط ال يمبتقيم بضربة واحدة ،

  ايدتى ابلصدفة اليت ال أتٌب ُب الدوري  ،تعثر حظى ألوؿ مرةأخرى، 
: األسباشل مرتُت، كالقضاء ا١تمبتع ل رعلتى يرايا، سلمت انليهما وقالت 

. مربوؾ،  أانطتى ظهريا وقطعت الطرؽ الرريمبية والفرانية
كهس انليها اٞتوامع والبارات، أطاؿ ذقهى وماتت ابتمبامتى، توسل ٢تا برأس 

. سيدي أيب اٟتمبم الشاذرل وحلف برأس الزانيم بورقيبة
:   بربود قالت 

.. ا١تباراة ألغيت بفعل فاانل، وال ٯتكم إانادهتا بمببب فروؽ التوقيت- 
. الطلقة خررت اي  هراير

: وأمى تههرو 
! تزوج ، تزوج اي كازانوفا، يل ستصهع مههم ممببحة اي ولدي - 
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ٯتمبح الشوارع ابحثاً انهها، ال يعثر إال انلى طيفها يًتاقص بُت انيهيى، ٭تج 
، ٬تلس ُب ركم بعيد، ال يقرب اٟتماـ، يعد انلى ممببحتى  للمقهى  كل يـو

ا١توؼ أٝتاء اللواٌب ضارعهم، يههي ا١تمببحة انشر مرات وال يصل للشا٘تة ، 
. لكهى ال يهمبى التمببيحة األخَتة وال يصل للرأس الكبَت

كل يـو يتذكر أٝتاء أو وروياً رديدة نمبيها ُب ا١ترات ا١تاضية يضيفها إذل 
. حباهتا، إذل وْرِدو، لكهى ال يهمبايا، ال يمبتطيع

. يمبكر كثَتاً ليطرد مبل٤تها، يرمي ابلثلج الهارم ُب قاع كوب الكوكا
أخاؼ مم الزواج، إف كانت ا١تمبألة :حُت يفيق ال يتحدث إال انهها، يقوؿ 

ُب الشهوة فشهوٌب ال تهتهي، أ  ال أستطيع المبرقة، أفعل كل  يء سوايا، 
. لكهٍت ُسرِْقت

٪تت مع ا١تديهة كلها أما بعد  لو  اب وانازب، أفعل ما أحب قبل الزواج و
. الزواج فبل

: صامتاً يرمي الكبلـ للداخل 
واليت كاف ٯتكم أف أانتزؿ هبا صدمتٍت بعدما صدمتها،  

، واليت كاف ٯتكم أف تفعل  أ  أريد واحدة أنمبى هبا العادل، أتٌب رل ابلهـو
. أطارت الهـو مم حياٌب

يلتفت  حية أبو هدي، ٭تملق فيى متع باً مم صربو انلى اٞتلوس صباح 
: ممباء صامتاً انلى مقعد واحد 

ا١تمبألة ليمبت رايضة، تلعب وتعتزؿ، تتزوج وتعتزؿ، كل واحدة ٢تا طعم - 
. ٥تتلف، وأ  أموت ُب اٟترية
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دوف قصد ودوف معرفة داس انلى ررح أبو هدي الذي أومأ لى وبصوت 
: خفيض 

.. نعم إهنا اٟترية، اٟترية، انهدؾ ألف حق، ح ر معمبل اي بٍت- 
.  طبعاً، حىت ابريب حرة أكثر مٍت

ابريب ٗتتار ما تشاء وقت تشاء، ٢تا  اطىء وسفيهة، ٢تا ان يزة طرية، تدرؾ 
. ٘تاماً أف ا١تبلح لم يهرب ُب انرض البحر، ويهاؾ بدؿ القبطاف مارة قبطاف

 يي غارقة بلذة ٛتراء ُب حكايتها، تريد أف تغهم  هراير بهمبارى حىت تراتح 
مم بيا هتا االفتتاحية وا٠تتامية،  رط أف يمببيها بصبياهنا، متعادالف، ٍب 

. يلعباف معاً ويرْتاف معاً 
تريد واحداً ٬ترديا مم مبلبمبها دوف ان لة، واحداً يقطع أنفاسها دوف أف 

. تتقطع أنفاسى
الررل البارع يعرؼ مم طريقتى ُب فك األزرار، مم حيلتى ُب دس أصابعى، 
ليعلم اٞتلد الدرس األوؿ ُب الهطق بعد الثأأثة، رارحة األنفاس وسشونتها 
حُت ترتطم بعتبة اٞتمبد، ا١تشدات، يعرؼ كيف يفك ا١تشدات برباانة 
زنديق، يعرؼ ١تاذا خلق هللا المبرة، ويعلم كيف يمبفح الهبيذ مهها ليلة 

األحد، ويوقم أف فعل اٟتب يمبتطيع وحدو أف يمبقط اإلمرباطورايت حُت 
. تع ز اٞتيوش

تعرؼ ْتاستها المبابعة، حاسة العايرة العا قة أنى الوحيد الذي يمبتطيع أف 
٬تعد ٢تا مبلءاهتا، وسطها وأطرافها وأركاهنا ُب ليلة واحدة، ولم يمبتطيع 
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أمهر كواء ُب ا١تغرب العريب أف يعيديا ٟتالتها األوذل قبل يـو بليلتى مم العهاء 
. واالستمتاع

وأنى ُب الههاية الوحيد الذي سي علها تعلم اانتزا٢تا وتًتؾ ا١تلعب دوف دموع 
. ُب قلبها أو حدقيت انيهيها

. ابريب، ٚتيلة ساحرة وساقطة
مىت سهلعب معاً اي  هراير ؟ - 

: ٮتفض رأسى 
 .ٓتَت اي أخيت العزيزة، ال أبس- 

.  ويفر سريعاً 
. أنى ال يود الهزوؿ إذل ا١تلعب" أختى العزيزة"تعرؼ مم 

. لك وحدؾ- 
تعاود الكرة مرات، ال ٕتد كلمة سوايا، مازاؿ متمهعاً  لكهها ال تيأس ولم 

. ف ُب رعبتها ويدؼ نظيف دارماً يهتظريااتيأس، مارة فىت ومقهي
تقرر أف تكمل اللعبة، تكتب حكايتها وحكاايت اآلخريم ُب ا١تقهى انلى 
. راحتها وانلى حريتها،  تودع الفروخ الصغار وتهتظرو كما يليق ْتواء رديدة
ٗترج اليـو وحيدة، كانت تطمع ُب أف ٗتلع  هراير انم انر ى وهتديى انر اً 

. آخر، و هيتها و هوهتا غاربتاف دونى
رهاز الكمبيوتر ٖتت إبطها، تلمح مهدي ا١تمبيحي األوحد ُب ا١تديهة 

وا١تقهى تقريباً متهمراً خلف الباب بعضبلتى نصف ا١تفتولة، يو الوحيد الذي 
حاولت معى مم قبل ودل يمبمع بياهنا االفتتاحي،  ُب اٟتقيقة دل يرفضها، 
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لكهى ال يقًتب مم البهات، مدووش، دماغة ُب دنيا اثنية، لعلى الوحيد الذي 
اقتهعت ذات ٟتظة مم قبل أنى بيأسى ا١ترير مم العادل قادر انلى أف يشطريا 

. إذل نصفُت سعيديم
رارع لكل  يء ويي تريد رارعاً  أيكل بههم وال يشبع ٍب أيكلها انلى 

. مهلى
تقًتب مهى، تبدأ انملية اإلٛتاء، ذراانايا البضتاف انلى حافة الطاولة 

. ٖتاوطانى، وهندايا الشريفاف انلى حافة االنف ار ُب ورهى
مىت تطَت معي اي مهدي ؟ - 
. أريد أف أطَت ألمريكا- 
. أ  أمريكا، حبيبتك أمريكا- 
أنت صحفية وتعرفُت كل  يء، أريد أف أذيب ألمريكا وأانمل ُب - 

. ا١تاريهز
أ  أمريكا، وأنت ا١تاريهز، خذشل وكم بطلي كما أبطاؿ أمريكا ُب - 

. التليفزيوف
. يهفخ، يكاد صربو يهفد

. لو رئت  معي ستمبلم اي مهدي- 
. لم أفعل إال إذا أتى ا١تمبيح وأخربشل- 
. لو ٪تت معي ستمبلم وتهمبى ا١تمبيح- 

. خارف أف أرتد -
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. ليتك ترتد- 
 - .........
. انليك أف ٗتتار بُت ا١تمبيح ورمبدي- 

. ا١تمبيح.. ا١تمبيح -
. تعاؿ معي، رٔتا ٕتدو ُب حضٍت- 

الهار تصعد مم روفى، والقهابل تكاد تهف ر ُب ورهى، غارة كاملة مهحهية  
. فوؽ طاولة

. بعديا لم تفرؽ معك الداينة، قد تفرؽ معك أ ياء أخرى- 
. ا١تمبيح يو اٟتب واٟتهاف وسيأٌب سيأٌب -

. ا١تمبيح انهدي- 
. انهدي أ  -

: ٘تمبح  فتها العليا بطرؼ لمباهنا، ٍب تهف ر ضحكاً 
. أريد أف أرى ممبيحك- 

يدخل ُب بعضى، تكتب رقم ياتفها انلى ورقة تضعها أمامى، وقبل أف ٘تضي 
: ٘تس ورهتى بلطف، ٘تمبحها 

. رقم حبيبتك أمريكا- 
.  يت ى مم فورو ابلورقة ليضعها أماـ  هراير

 هراير رالس ُب مقعدو يقلب أرقاـ ياتفى، ليس يهاؾ اسم واحد مكتوب 
 مم رقمها ٔت رد الهظر  - سبحاف هللا -فيى، كلهم أرقاـ، يعرؼ كل واحدة

. دل ٮتطيء مرة،اذل نصفى ا٠تلفي 
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. أرقاـ ا١تديهة كلها انهدو، الرقم الوحيد غَت ا١تدوف يو رقم ا١تلكة كليوابترا
ممبتغرقاً ُب تفاصيل رانيتى،  فورىء بصديق قدصل لى يلعب معى الورؽ أحيا ً 
حُت ال يلعب ألعاابً أخرى، يدخل متأبطاً ذراع فتاة ، وبعد ترحيب ورأس 

: مهشفض،  أخذ  هراير انلى انفراد بعيداً انهها 
يل تعرفها ؟ - 

 : و هراير يرد قاطعاً 
. ال! يذو - 
. ٘تعم ريداً، أنت ماركة بهات وال تفوتك واحدة ُب قارة إفريقيا- 
مم أيم يذو البضاانة الفاخرة ؟ وأيم كانت غاربة انٍت ؟ - 

: يرد ويو يلتقط أنفاسى 
. واحدة وقعُت ُب غرامها، وأريد أف أتزورها- 

: بصوت اناٍؿ كأنى فورىء أو أصيب ٓتيبة أمل 
! اي ررل - 

أحببت قبل أف أطلب يديا أف أدخل البيت مم اببى، أف أمر انليك ألأتكد  -
. أنك دل تهم معها مم قبل 
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ابب الورع 
 

مثل كارم فضاري يدخل إذل ا١تقهى، ال أحد يعرؼ مىت أيٌب وال مىت يهمبحب، 
كأنى يهبط ٔتظلة، بصحم طارر فوؽ سطح ا١تقهى، ٍب يتمبلل كهقطة ضوء خاطفة 

مم إحدى نوافذ القباب ا١تعشقة بزراج فارر األلواف، واليت تهتصب ُب سقف 
ا١تقهى أبضبلانها الثبلثة ا١تقوسة انلى ييئة  طرة بطيخ  ض ة،  يهمبرب انربيا نور 

 .الههار، يتشرهبا اناكمباً ظبلؿ ألواهنا بكمبل واضح انلى اٞتدراف والطاوالت
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ُب الليل ٭تدث العكس،  تلطمها  األضواء، ٗتتلط هبا ٍب تعود سريعة مرتعشة 
 .لتدايم  ا١تكاف كلى ْتضوريا

ا١تعماري الذي وضع بصمتى فيى كاف انا قاً ابلتأكيد، يقولوف ٨تتى انلى يذا الهحو 
ليعيش  ايداً انلى أصابعى وانلى روحى اليت خلط فيها األلواف واٞتدرف ٍب سكبها، 

. كاف رربًل غريباً صامتاً بذقم خشهة  ٛتراء، و بعيهُت  انمبتُت

ككارم  فضاري يدخل، برأس قلق يعّس ُب كل إتاو، كأنى يفتش انم أمر ما 
يهتظرو ، متأنق ُب غَت إفراط، بدلة رمادية دارماً، رمادية ومهديل أبدي  مهغرس ُب 

خوتى الفلمبطيهيُت، كارهات أرضية  إريب راكتتى، يهبط انلى ا١تكاف، ٯتر ٔتحاذاة 
انكمشت انلى بعضها ُب طاولة واحدة رهب الطاولة ا١تب لة لهعيمة ا١تقدسة، ٭تيي 
سريعاً ، وكطلقة حارة يت ى إذل طاولة تقع خلفهم بقليل ، ال يتوقف إال إذا رأى 

 . أبو هدي، ٮتصى بهظرة إكبار وسبلـ حار، أبسهاف مهفررة ٍب ٯتضي

فلمبطيهيوف ٘تاماً، أقحاح، بعيوف ذابلة، ليس ُب ورويهم نقطة ماء، ال يعرفوف انلى 
ورى الدقة، ١تاذا  راءوا إذل يها ١تاذا يم يها، وحىت إف انرفوا ال ٬تدوف سبباً وريهاً 

أو نصف وريى، رٔتا لديهم  سبب يتيم لبقارهم يها، اٞتهات األصلية مغلقة 
واٞتهات االحتياطية موصدة، الشواطىء اليت نزلوا انليها نبتت انليها  أح ار كبَتة،  

يدوروف داخل حلقة مفرغة، ٤تبوسوف، ال يعرفوف ماذا ٭تدث ُب ا٠تارج، وإف 
استطالت أذاهنم، قد ال يعونى، ورٔتا ألهنم يعونى ريداً  أصاهبم البكم وا٢تم، يبدوف 
كبلهاء ممبحوقُت ممبتمبلمُت لقدريم، لديهم وقت فارض يكفي ألف تكتب رواية 

. كل  هر، يبحثوف انم حكاايت يدفهوف فيها حكاايهتم أويقتلوهنا
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وروو ملطشة ابٟتَتة، ٔتبلبس قدٯتة  اقتهصويا مم سوؽ ا١تبلبس ا١تمبتعملة، 
مبلبس تشبهها، تشبى أحبلمها ابلتماـ والكماؿ، نعيش هبا وقد : وأبو هدي يقوؿ 

. ٪توت فيها

طاولتهم دارماً  قصة، واحد ٮترج ليشًتي ا٠تضار، وواحد ليحضر ابهتى مم 
ا١تدرسة، وآخر ٭تصي الوقت ُب ساانة ميتة، وال ضوء إال أضواء ا١تقهى ا٠تافتة   
. اليت تتحرؾ كعادهتا القدٯتة انلى ورويهم  العتيقة اليابمبة، بطيئة ٦تلة كحياهتم ٘تاماً 

. وحدو أيٌب، وحدو ٬تلس، وحدو ٭تكي وحدو،  كأنى  بح رديد 

بورى قلق يفتح حقيبتى، يقلب أوراقاً ويبدأ ُب الكتابة ، ال أحد يعرؼ ابلضبط ماذا 
يكتب، يقولوف إنى يدوف مذكراتى انم الثورة الفلمبطيهية، انم الفًتة اليت انا ها ُب 

. العراؽ

أبورعفر، اٝتى اٟتقيقي واٟتركي، ابهى اٝتى رعفر، مهاضل قدصل ُب الثورة، مم 
يها - بُت القيادتُت - الفلمبطيهُت الذيم قضوا انمريم ُب العراؽ  وربطوا ا٠تيوط  

. ويهاؾ

ربطها بصعوبة ُب الفًتات ا١تتقلبة يها ويهاؾ وما أكثريا، لكهى أحكمها ريداً حُت 
. قبض صداـ حمبُت انلى المبلطة

الرقص الهاانم ٭تتاج  إذل انا قُت، الرقص اٟتار ٭تتاج ٣تهونُت، ُب المبياسة ال بد لى 
. قل تقديرأمم داييتُت، أو دايية و٣تهوف انلى 
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مهاضل، قل راقص، مم الطراز الرفيع  وبدوف ميكروفو ت ، دخل حزب البعث مم 
الباب  الكبَت، ا١ترحلة اترٮتية، كبل٫تا ٭تتاج اآلخر، كل واحد يريد أف يمبيطر انلى 

. اآلخر، أيخذو ُب إتايى، يركبى فقط

البعث يهاسبى، انلى مقاس أحبلمى ٘تاماً، رسالة واحدة، أمة واحدة، ٖترير األرض 
مم العدو وا٠تونة، كبلـ كبَت، فقط يهاؾ تفصيلة يدركها لكهى ال ٭تكي انهها ألحد 

.  إف العدو ليس واحداً دارماً : 

دخل وزرع قدميى، رقص ُب كل الفصوؿ، حافظ انلى ا٠تيط الرفيع،  دو إف أرخوو 
. وأرخاو إف  دوو، وبُت سهة وضحايا أصبح الرقم الصعب ُب العبلقة بُت االثهُت 

مهاضل ّتهاحُت، كاف انلى مواند مع ا١ترحلة الذيبية، يقولوف إف انبلقتى بصداـ 
. أكمببتى القوة وأانطتى البوصلة، وصار ذا ابع طويل ُب ببلد الرافديم

ٖتت اٞتهاحُت بـر الدنيا مم بوخارست إذل بوف إذل براغ، أماكم الهضاؿ وممبرح 
. العمليات، واستطاع التوفيق بُت ٚتيع اٟتباؿ، طموحات الثورة وأيداؼ اآلخريم

. ٟتلمى بوطم واحد كبَت- إف  ئت الدقة - دل يكم انميبًل مزدوراً، كاف انميبلً 

حصل انلى الدانم مم كل – يقوؿ أبو  هدي – ررل ٥تابرات مم طراز رفيع 
مم - دخل إليى - الدوؿ اليت حط فيها، مؤل ريوب الثورة وأورد ٢تا ُب كل مكاف 

يقف معها، نمبق العمليات القذرة والهظيفة معاً، حارب العمبلء وأ ار انليهم 
. ابلواحد
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اُحتل ..  لكم  التاريخ قبّلب وبّداؿ كقلب ساقية البار، لى سبعة أورى ومارة قهاع،
. يقوؿ ويضرب الطاولة بقبضة يدو  تكاد تطَت.. العراؽ وسقط قارد الهشامى صداـ

حذار أف ٭تدثك وتلهو انهى، أو تبتعد انم مرمى حكايتى، ُب الهصف الثاشل 
للشممبيهيات بعيهُت غريبتُت، كل واحدة تهظر ُب إتاو ، واحدة ألقصى اليمُت 
واألخرى ألقصى اليمبار، ال تهظراف لؤلماـ معاً، كأنى كاف ضرورايً أف ٮتلق يكذا 

. ليعرؼ أيم يضع قدمى وليهظر بمببع انيوف

انيوف ومبلمح ورمبد أقرب إذل راف بوؿ سارتر إف كهت قد رأيت األخَت ُب 
. الصور، ٯتكم لك أف تبحث انهها لتتأكد بهفمبك

ما - األمة العربية كلها : يلتفت  حية أبو  هدي وبورى متغضم ابٟتمبرة يقوؿ 
ا تغلت انلى الثورة الفلمبطيهية، ورقة التوت اليت غطوا هبا - اندا الرفيق صداـ

. انوراهتم،  ضلوا هبا كذابً  و فحوا انهها هبتا ً 

: يصمت كدير ٍب يهطق كلحظة 

. كمببوا هبا وخمبر  ٨تم- 

ر  وأبو هدي آخر واحد ُب الكوف ٭تتاج يذ الكبلـ، وأبو رعفر متأكد مم أنى يبشِّ
. مؤمهاً، لكهى ٭تتاج لواحد حقيقي يبثى بيا تى وحكاايتى

اللحظة الفاصلة ُب حياتى كانت ٟتظة سقوط العراؽ ُب يد االحتبلؿ، سقط معى،  
٤تا الغزاة اترٮتى ُب أايـ، قتلوا كل أحبلمى وتركويا دوف قرب، كل ما اناش مم أرلى 

. رآو يتبشر أماـ  ظريى
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كاف انليى أف ٮترج سريعاً  حىت ال يقتل كدابة حقَتة، كانوا يقتلوف الفلمبطيهيُت أواًل 
ٍب يفكروف ابلباقي ، دل يعرؼ أيم ولدو وال زورتى وال استطاع البحث انههما، انلى 
ظهرو ٛتل رثى ماضيى، وكصاروخ طارش ْتث انم أقرب سهم صدىء انلى الفتة 

. متآكلة يشَت إليى ببوابة ا٠تروج

حـز حقاربى ونفد ّتلدو، لؤلمانة كاف ببل حقارب، واحدة فقط كانت ٖتمل ذيولى 
. وبعض فتات اترٮتى، أدويتى وأوراؽ الثورات واالنقبلابت اليت انايشها و ارؾ فيها

دل أيت إذل يها انلى  مراكب ا١تطروديم مم بَتوت، وال حط كطيور الهورس ابحثاً 
. انم دؼء أو مأوى ، كاف مطروداً وحدو

حط يارابً ُب ٟتظة دل ٗتطر انلى ابؿ رساـ أو مؤرخ، يقولوف إنى مشى أايماً حىت 
وصل  األردف، ال يعي ماذا حدث ابلضبط، الذيم رأوو  ُب اليـو األوؿ قالوا إهنم 

 ايدوا رربًل ٯتشي بدوف رأس، ْتقيبة واحدة انلى ظهرو، الذيم رأوو ُب اليـو الثاشل 
قالوا إهنم  ايدوا رأساً  انلى االرض يتدحرج بمبرانة وحدو ابحثاً انم رمبدو،  

. بشارة موت معلقة ُب أذنى اليمبرى

. يهبح ببل توقف ككبلب اٞتحيم.. آخروف قالوا إنى كاف يطَت ُب ا٢تواء ويهبح

.  أمريكا احتلتٍت وحدي، حبمبتٍت وحدي-

انهدما راء إذل يها، دل ٬تد أحداً ُب استقبالى ، كاف يعتقد أنى سوؼ  يعامل معاملة 
الفاٖتُت، وسي د ٚتايَت الثورة ُب انتظارو ليعاود ممبَتة الهضاؿ مم رديد، وأف 
المب اد األٛتر سيًتنح ٖتت قدميى، دل ٬تد أٛتر وال أسود، ورد بقااي بشر بدوف 
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أبي بلد  يقبل أف يرحلوا - بيأس وافر-  أظافر، يلهثوف وراء لقمة يومهم، ٭تلموف
. إليى ولو ُب رزر الكارييب، أو انم رواز سفر أبي اسم كاف

فلمبطيهيوف كأواتد ٥تلوانة مم أرض حرقت ونفق أصحاهبا، يعيشوف ٖتت رٛتة 
ٕتديد االقامة المبهوية ٢تم ولعاربلهتم، ال يضمهوف سهة رديدة، ٭تصلوف انليها بعد 

أف تطلع أرواحهم، بعد أف تكوف المبهة قد قاربت انلى االنتهاء، قبل هنايتها 
بشهريم أو ثبلثة، ليحملوا الصشرة مم رديد، يصعدوف األايـ هبا  واٞتبل ، وال 

. يعرفوف حىت حدوداً يل ئوف اليها، ٭تتموف ليبًل أبسبلكها الشاركة

الذيم رحلوا رحلوا، تبشروا كاألقراص الفوارة، والبقااي أطبلؿ ثوار يهاضلوف ابليأس، 
. يفتشوف ابلكاد انم موضوع  ابيت يقتلوف بى هناريم

ورد نفمبى ُب - أبو رعفر ا١تهصور، كما كانوا يمبمونى، حامي ٛتى الثورة ُب العراؽ
، ضاع العراؽ الذي كاف يلعب فيى دور البطل الثاشل،  ٟتظة واحدة أبو رعفر ا١تهزـو

البطولة األوذل ٤ت وزة،  ضاع الكفاح الذي كاف يقـو فيى  بدور اٟتارس األوؿ، 
. واألرض اليت وطئها آخر ما ٖتتارى مهاضلوف ولو ابٟتهارر

ات الهمباء، ُب لقمة العيش  وتفكر ان يزالهاس يها تهاضل ُب كرة القدـ وُب .. 
. بشرو  ديد ُب الهقود اي أاب رعفر

. وال أحد ٯتلك أذ ً اثلثة ليمبمعك

، مازاؿ  أوراقى أمامى، انمرو انلى الطاولة، ابلكاد طاولة واحدة، لكهى ٭تاوؿ أف يقاـو
. فيى نفس، ويعتقد  أنى يمبتطيع أف  يشد التاريخ مم ذيلى
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يبحث انم ورى آخر للحكاية، يمبًترع  انمرو يهاؾ، انزو وانز العراؽ، بورى 
مضيء بعيهُت طبيعيتُت  يذو ا١ترة، يلوح بقوة كأنى ٮتطب ُب يذو اللحظة و٭تتاج 

. فقط ميكروفو ً 

العراقيوف تقدموا ّتمبارة ُب ا١تعركة اليت دارت رحايا ُب مطار بغداد، واألمريكاف - 
 عروا ببداية ا٢تزٯتة اليت كانت ستمرغ  رفهم ُب الوحل، وستشعل  ر ا١تقاومة حىت 

. ٖترقهم، أوالد الكلب األمريكاف رموا بقهابل أذابت البشر واٟت ر معاً 

: يهادي بصوت اناؿ انلى أبو هدي ا١تمبافر ُب دنيا بعيدة 

األمة انتهت ٔتوت صداـ، مات بطلها وصر  مم غَت قلب، ٭تكمها اآلف - 
. اٞتواسيس وا٠تونة، وكل  يء يهشر فيها، ال ثورة وال تهظيمات وال غَتو

. كأنى صاحب القضية وحدو، وال ٚتايَت خلفى، ٯتمبك برأسى ليمهعى مم المبقوط

: يصرخ 

. (حبف )دل يعد يهاؾ سوى تهظيم - 

: وأبو  هدي ا١تاكر يهتبى، يبتمبم بمبشرية 

!!! حبف - 

نعم حبف، ا٠تونة أيخذوف الواحد، يضعونى ُب برميل اٝتى حبف، أي حركة بيع 
فلمبطُت ابألحرؼ األوذل، فيشرج مهها خارهاً وانميبًل كما ولدتى أمى، مغمبواًل مم 

. ذنوب الهضاؿ
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اليت خط كل حرؼ فيها، ذاهتا أوراقى مفرودة  أمامى يعيش داخلها، ُب اللحظة 
العراؽ ُب دمى، يمبكهى حىت الهشاع، مازاؿ حىت اآلف ٭تكي ابلله ة العراقية وسط 
الفلمبطيهيُت والتوانمبة، ال يهمبى وال ٮتطيء، مفرداتى انتيقة رٔتا نمبيها أيل العراؽ 

ويا . أنفمبهم أو غَتَّ

أدويتى أيضاً مم العراؽ، أحضر مهها ما استطاع ، انتهت مدة صبلحيتها، لكهى 
مازاؿ مصراً انليها ، ال يهظر إذل اتريخ انتهارها مهما نبهى أحديم، ال يطالعها، 

. يقوؿ بصدؽ واضح إنى ال يربأ إال هبا.. ممبتمرة ا١تفعوؿ ولم تهتهي

: يلتفت  حية نعيمة 

. أريد أف أحشي معك- 

: رنة ضحكتها تفيض انلى ا١تقهى وا١تقايي اجملاورة، تفارئى 

!! ويل تمبتطيع أف ٖتشو اي أاب رعفر- 

. أقصد أنٍت أريد أف أحكي معك- 

. ال ال،  أ  أريد فعبًل أف أحشي معك -
.  وتكمل ضحكتها

دل ٯتت صداـ اي أابرعفر، أليس : تقًتب مهى، وبصوت بُت المبؤاؿ واليقُت 
كذلك ؟ 

:  يهتفض مم مقعدو،  يكاد يصل للمبقف 
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. صداـ لم ٯتوت، إنى قلب األمة- 

. ٍب يعود

، مدفو ً فيها، تشرنق هبا، ا٨تبس فيها وأقفل  نفمبهامازاؿ يعيش ُب اللحظة
. انلى نفمبى، أو أقفلت انليى ٓتيوطها ا١تتيهة

وا٠تيوط تقطعت، ال أحد ٯتد لى خرباً، وال رسالة تبل الريق، فقط صحيفة 
ا١تقاومة تدؾ : الشروؽ ٘تد لى خيط أمل كل صباح، انهواهنا الرريمبي كل يـو 

ابلبهط العريض واللوف األٛترالقاشل، يفرديا أمامى ُب مهتصف . الغزاة ُب العراؽ
. الطاولة ٘تاماً، كي يمبتطيع أف يرايا مم أية زاوية إبحدى انيهيى

ا١تقاتل ال ييأس، حىت ولو حضر أمامى انزراريل بكامل اندتى، يضعها أمامى 
ويكتب، ترفع لى معهوايتى وتضعى ورهاً لورى أماـ األخبار اليت يصدقها أو ٭تلم 

. هبا

يكتب، يغرؽ ٘تاماً ُب اٟترب حىت يكمل نصف هنارو أو يزيد، يضع خططاً 
للتحرير وا١تقاومة، يفكر ُب الطرؽ اليت سيوصلها انربيا للمقاتلُت ، يكتب انليها 

. سري للغاية، ال يطلع انليها أحداً سوى أبو هدي ُب أوقات  درة: ٓتط رفيع 

وأبو هدي يوافقى ُب العهاويم، وحُت يدخل ُب التفاصيل  يقاطعى ويغمز لى أو 
: يهرب بى إذل مواضيع أخرى، دماغى ُب دنيا اثنية 

. ذف ُب ا١تقهى، كم حريصاً ٢تم مارة أاٞتماانة مر وقوف ُب كل زاوية و- 



 157 

٭تلم، يصدؽ أنى سيعود للعراؽ مرة أخرى، ليقود ا١تقاومة انلى طريقتى، يعىبء 
. الدنيا كما فعل مم قبل، و٭تطم ا١تشروع األمريكي ُب ا١تهطقة

 ال أحد يمبتمع لى سوى نعيمة، كل واحد ابلكاد ٯتلك أذ ً واحدة يمبمع هبا 
. حكاايت للتمبلية

، لكهى يوارهها،  انبلمات القهوط  ٖتاوؿ أف تتمبرب إذل روحى يوماً بعد يـو
.  اإلحمباس،  ٭تاوؿ أف يقتلىاٮتاؼ أف يضبط نفمبى ممبكو ً  هبذ

لكم الرايح يذو األايـ  ساخهة مغربة، األنباء الواردة مم ا٠تارج   حيحة لكهها 
نصف انارليت ماتوا، العراقيوف اٞتدد قتلويم ألف : مفزانة، ُب اليـو األوؿ قاؿ 

الفلمبطيهيُت كانوا مم حزب صداـ، ٨تم الذيم ٪تها معهم ُب ا٠تهادؽ ودافعها 
. نيابة انههم انم آخر حبة رمل

ُب اليـو الثاشل مات معظمهم، وُب الثالث األخبار مشو ة، البعض دخل إذل 
ا١تكمبيك، وأ  أرسلت ٢تم أف يتورهوا إذل فهزويبل حيث الرفيق  افيز يهاؾ 

. انلى أقل تقدير

فورة دـ تصعد إذل ورهى تغَت لونى ا١تشطوؼ، دل تدـ سوى يـو واحد، ُب األايـ 
. التالية ال يعرؼ أيم رعفر

بورى ٦تصوص مارل إذل الصفرة وساقُت مرتبكتُت أيٌب، دل يعد يهبط مم نوافذ 
الليل أف األحبلـ سراب، وأف الهضاؿ تمبرب بُت  القباب، كأنى اكتشف ُب آخر

  .يـو وليلة وذاب انمبلى ُب ملوحة حزنى
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ف اة غاب، دل يعد يراو أحد، ونعيمة تمبأؿ انهى بشغف وإٟتاح، انهدما اناد قاؿ 
إنى دخل ا١تمبتشفى، وردوا انهدو ا١ترارة وضغط الدـ والربوستاات وحصوات 

. كثَتة

يدأت نربة الهضاؿ انهدو، تكاد ٗتتفي إال مم ١تعة ُب انيهيى حُت يرى انهاويم 
. وانلت نربة الشكوى وا١ترض. ا١تقاومة  تلقم العدو درساً : الصحيفة 

انهدما تراو قادماً مم بعيد وحيداً كالعادة، يبدو كششص انادي مهتصب ُب 
كآبة وردية مفضوحة، زانيم يتلفت ابحثاً انم  عبى،  يرمي المببلـ انهدما 

..  ا١تصراف، القولوف..... يقًتب مم طاولة الفلمبطيهيُت انلى غَت العادة

تبدلت اٟتالة، كل  هر يدخل ا١تمبتشفى أسبواناً، تهتقل الطاولة بكاملها اذل 
يهاؾ، وانهدما يعود ٬تلس و٭تكي،  هتر ى دودة ا١تقاومة ُب األسابيع التالية ، 

. قلب االمة توقف، األمة راحت ٔتوت الشهيد : يقوؿ 

أان بتى حكاية ا١ترض ورد فيها مم يهتم بى ويمبأؿ انهى، تليفونى يظل صامتاً 
ابألايـ دوف رنُت، اكتشف أف ا١ترض يمبتعطف اآلخريم، راء لى انلى مرادو، 

. ويو ا٨ترؼ بمبرانة يريد أف يمبتعطف طوب األرض

 ..خذشل اذل ا١تمبتشفى حااًل، سأموت بعد نصف ساانة: ف أة يقوؿ ألحديم 
. خليك رهيب واسأؿ انليَّ دارماً،  ٦تكم أموت ُب أية ٟتظة

. وأبو هدي بهظرة يكاد يلومى
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ال أحد يمبأؿ انٍت اي أبو هدي، أكلم اٟتيطاف واأل باح طوؿ الليل، أ باح - 
. مم العراؽ وفهزويبل وا١تكمبيك

: وأبو هدي يت اوز بقهاانة انم ألعابى 

ُب األخَت يو مهاضل كبَت أانطى الثورة كل انمرو، أدى دورو ابمتياز لكهى -  
. غَت مقتهع أف اللحظة تغَتت، معذور، أ  أكثر واحد يعذرو 

: يلتفت إليى ابٝتاً 

ال بد أف توضع ُب متحف اي أاب رعفر، أنت الشايد اٟتي انلى ما ررى - 
. لها

: ٍب يصمت ويكمل اٞتملة داخلى 

. أنت أكرب دليل انلى ا٢تزٯتة

: يرد انليى بصوت يامس مًتدد، كأنى ٮتشى  يئاً 

لقد أرريت أربع انمليات رراحية ُب ظرؼ سهتُت، وُب الههاية اكتشفوا أنٍت - 
. دل أكم مريضاً أبي  يء

لكهى مضروب أبوياـ وكوابيس ،  يهز رأسى، يو الوحيد الواثق أنى غَت مريض
. ٭تلمها بعيهُت متبااندتُت، والكآبة بدأت تزحف لتغطي ورهى ومبلبمبى



 160 

رويداً يبدأ ُب التشلي انم وحدتى ، ٭تاوؿ أف ٮتلع قميصها وٮتتلط ابآلخريم، 
يهدس فيهم، دل يًتؾ نضالى  دل يمبلم أوراؽ كفاحى الطويل بعد، لكهى ٭تاوؿ أف 

. يدخل ُب اٞتو دوف أف يذوب فيى ٘تاماً 

انهدما حضر ُب البداية دل يكم مشغواًل ببارعات ا٢توى، دل يكم ٭تادثهم ولو 
انابراً، كاف يعتربيم غَت مورودات كأنى ال يرايم،  يئاً فشيئاً تبدؿ الطقس، 
وراح يلتقط خيطاً مم يها ويهمبج خيطاً يهاؾ، يدفع ٢تم أحيا ً ٙتم القهوة، 

وأبر٭تية واضحة يعطي يذو ٜتمبة ديهارات، وتلك انشرة، ويقدـ بطاقة  حم 
. ياتف يدية لثالثة

الررل الذي  ارؼ المبتُت والذي قصمت ا٢تزٯتة ظهرو ورد مم تذيب معى 
لبيتى لتعطية حقهة أو٬ترب يو أف يعطيها ٢تا، ظهرو  يؤ١تى و٭تتاج ١تم يدلكى، أو 

. يدلك لى ا١ترض وا٢تزٯتة معاً 

. والربوستاات تؤ١تى

التف حو٢تم، التففم حولى، وحلت الربكة، يوماً بعد يـو صار انهدو  ريش 
صغَت مههم، قافلة ممبلحة،  ويو كأنى سعيد، كأنى يعوض ريشى الذي كاف 

.  معى

مرة استغرب أف اليت ذيبت معى كانت ٚتيلة رداً وانهديا سيارة، بعد أف قضى 
: ربع وطرو انرؼ أهنا مدرسة وٖتصل انلى  ألف ديهار  هرايً 

١تاذا ؟ - 
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صاحبيت ا ًتت سيارة أكرب مم سيارٌب، وأ  أريد أف أ ًتي واحدة مثلها أو    -  
. أكرب

!! وأنت ماذا تعمل - 

. دل يعد يمبأؿ

. فقط يبحث انم خياط يضيق لى بذالتى الرمادية تقريباً 

واحد آخر ال تعرفى دخل معك ُب رمبدؾ اي أاب رعفر، واحد كل ما تعرفى .. 
أنى ٨تيل، والذي تعرفى ال يعرؼ أيم موضع روحى، رٔتا تبشرت أو رحلت انهى 

. تبحث انم أرواح تشبهها

لكم نبتت لى  ا١تهاضل الصلد صاحب العيهُت الغريبتُت ا١تتبااندتُت أصبح بكاءً 
: فضيلة رديدة، ٭تب ابرعات ا٢توى 

انارليت تشتت، إخوٌب قُتلوا، أوالد أخيت، ال أانرؼ أيم رعفر، يل يو حي - 
. آو اي معدٌب.. أـ ميت،

خرب يروي انطش الروح ويطفىء دوامة   يء يلوح ُب األفق، ال الشهور ٘تر، ال
:  القلق القاتل، يكاد ٬تم، ال  يء سوى العهاويم ا١تتكررة اٟتمراء 

. ا١تقاومة تدؾ، وا١تقاومة راحت تدؾ بعضها بعضاً ُب كل مكاف

كل  يء ابطل اي أاب رعفر، ا٠تيوط ا٨تلت، وبر٬تيهيف ال يلوح ُب األفق، 
. انقطعت رارحتى  كأنى فص ملح وذاب
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آخر واحد ُب الكوف تهتظرو يو بر٬تيهيف اي أاب رعفر، أنت انلى انكس 
. أبو هدي تعرؼ أنى لم أيٌب

 بصوت خشم  مبحوح مم  تم ا٠تونة، متعب مم ٤تاوالت فا لة ١تضارعة 
. العايرات يكلم نفمبى وحدو

يهتبى ٞتملة انراقية قادمة ، لويلة يكاد يطَت مم انلى األرض غَت مصدؽ، يرايا 
قادمة مم طاولة قريبة، يتمبمع، يقًتب ليكوف انلى مقربة أكثر، األوؿ ٭تكي 

: بمبعادة وحرارة للثاشل ا١تًتقب بفم مفتوح 

. صداـ يو الذي قاد معركة ا١تطار بهفمبى-  

. يقًتب أبذنى  أكثر فأكثر

المبيد الرريس اكتشف أف الصاروخ الذي يتم إطبلقى يهحرؼ ف أة بعد أف - 
كاد يقًتب مم رمبم الداببة ليف ريا، ف أة يتغَت إتايى ويهف ر ُب مكاف 

. آخر

المبيد القارد فهم اللعبة وحدو مم دوف القادة، انرؼ أف يهاؾ رهازاً ُب  -  
. الداببة ٭توؿ إتاو الصاروخ انهدما يقًتب مم ا٢تدؼ، بمبرانة أمر بشريط الصق

  ريط ٟتاـ  ؟ -
آي نعم، لفى انلى رأس الصاروخ ا١تدبب حىت غطاو ٘تاماً، ٍب أطلق الصاروخ -  

. بهفمبى فأصاب الداببة اليت انف رت ُب اٟتاؿ

: ورهى يتمبع مم الديشة 
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 .صاروخ وراء صاروخ -
اي : وأبورعفر ٯتمبك نفمبى انم أف يطبق ُب زمارٌب رقبتيهما، يقوؿ ُب نفمبى 

. أوالد البهارم

الضباط واٞتهود يتفوا ْتياتى، ٍب غطوا كل الصواريخ بشرارط الصقة أطلقها - 
. وحدو، وهبذا انتصر  بفضل حهكتى وحكمتى  ُب معركة ا١تطار

اي أوالد : وأبورعفر بورى يكاد األسى يقصمى نصفُت،  وابتمبامة ابرمبة 
. الكلب

كل ما فعلى ُب حياتى يراو يت مع ُب حكاية يزيلة، يتبشر أمامى ُب  ريط 
. الصق يغطي أايمى وحياتى كاملة،  ريط ٯتهعى أف يصيب يدفى

٭توؿ ورهتى مكفهراً، تفارئى مؤخرة نعيمة اليت تقطع اٟتكاية  ٔتشيتها اللعوب 
ُب طريقها إذل اٟتماـ، ال يكف انم متابعتها ويو يت ى ٨تو٫تا، يقوؿ بصوت 

: غَت مبحوح يذو ا١ترة  

لو ٝتحتم رل، يو الصاروخ دخل ُب أي مكاف ابلضبط ؟ -  
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 ابب اجلسد

 

 .أ  ال أريد غَت اٞتمبد- 

، بهربة قاطعة وضحكة يازرة . يقوؿ لك بصوت حاـز

ال أطمع  ُب غَتو مم يذو الببلد اٞتميلة ، واٟتمد هلل، أريد مم اٞتميع أف - 
. يًتكوشل ُب حارل، أانب مم الدنيا ما فاتٍت وما تبقى رل، ويو  كثَت إبذف هللا
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.  صوت ضحكتى يعلو، ومبل٤تى تراتح انلى ورهى

ال أحتاج نضااًل وال مقاومة،  بعُت، حىت يي  بعت مٍت وض رت، أريد فقط 
. القهابل وا١تشاىبء وا١ترتفعات، وأ  انهدي الصواريخ وا١تدافع

. رماف.. قهابل حديد ال، قهابل مم ٟتم ودـ، رماف- 

. ابلطبع لم يكمل ٚتلتى، صوتى غاب وسط غابة  مم القهقهات، وورهى ٭تمر 

إف كهت مم رواد ا١تقهى فمبتتأكد بهفمبك أف االبتمبامة ال ٖتط انلى الوروو 
الرابضة انلى طاولة الفلمبطيهيُت إال انهد حضورو، وأف الضحكات ا١تهفلتة ودؽ 

ال تصعد - الطاولة بقبضات األيدي كأنك ُب غرزة للمبتدرُت ُب  رب اٟتشيش 
. إال ُب ورودو  

يعرب أمامك بورى يضج ابٟتياة، كأهنا ُب يدو اآلف، بُت قبضتيى، كأنى انا ها 
ابلطوؿ والعرض، وراء فقط إذل ا١تقهى ليوزانها  انلى ا١توروديم، بعد أف قبض 

.  الثمم الذي كاف ٭تلم بى سعيداً راضياً 

.  بع مٍت الهضاؿ وارتوى، مع أشل دل أ بع مهى- 

:  ؤتبلمح قاطعة

!! ُب أي  يء ٯتكم أف تهاضل اآلف ؟ ُب الوطم ؟ أي وطم - 

لقد تغَت طعمى بعد مارة اتفاؽ رديء، بُت أررل ٚتاانتها وٖتت أقدامهم، نظريم 
قصَت رداً، لكم ال تُلمهم، األيدي قصَتة أيضاً، واأليدي الطويلة اليت تعبث ُب 
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مؤخراهتم ال حصر ٢تا، وكفى الوطم أف يبقى ُب توية اٟتلم إذل أف يمبتيقظ األخَت 
. مم سباتى

: يصمت ؤتبلمح كاٟت ر 

. دانها مم يذا اٟتديث الرديء- 

يبلع مبل٤تى، يبتمبم بزاوية مم ورهى، وبعيهُت انابثتُت كأنى يلقي البياف ا٠تتامي 
اٝتع، ليس يهاؾ غَت اٞتمبد لههاضل فيى، دل يعد لديها غَتو، : لعصابة مافيا متعبة 
. يو الذي يمبتحق

: تعلو كركرتى ويطرؽ كفك بكفى، ٯتد سبابة حازمة  مًتاقصة 

. وال أريد ألحد، أي أحد أف يهغص انليَّ كفاحي فيى- 

ابلطبع لم تعرؼ إف كاف اٝتى اٟتقيقي أو واحداً مم أٝتارة العديدة اليت .  ادي
التصقت بى، وتبدلت أسرع مم تبديل مبلبمبى، طواؿ مدة نضالى ُب الثورة 

. الفلمبطيهية  متهقبًل بُت ا١تهاُب بعشرات روازات المبفر

: ٯتيل انليك ٔتمبحة ساخرة تطوؼ ورهى 

أٚتل  يء ُب األٝتاء والباسبورات ا١تتغَتة، أف ا١تبلركة سوؼ ٖتتار ُب رصد - 
. كشوؼ  ذنويب ، ستتوزع انلى األٝتاء وٮتف اٟتْمل

 ادي إذاً، اسم قد ال يليق ابلثورة مثل رهاد ونضاؿ وريفارا وأبورهاد، وأبو 
اسم يليق ابٟتب، اسم انا ق، رٔتا يليق ابلضياع كما غهتى – أانوذ ابهلل – نضاؿ 
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ا١تطربة فَتوز، بشعر رمادي وافر يطلع مم مفرؽ ربهتى، المع كثيف كشعر 
الباكمبتانيُت وا٢تهود مع تبدؿ اللوف،  يههمر ابٟتيوية  رغم سهواتى اليت دخلت 

. مهتصف ا٠تممبيهيات، بورى أقرب للمطربُت اللبهانيُت ُب وسامتى

البعض يعتقد أنٍت ا١تطرب اللبهاشل وارل كفوري، ساانات أفكر أف أنتحل - 
 شصيتى لوال أف اسم وارل ال يع بٍت ال يهاسبٍت، أحيا ً كهت أراري ا١توضوع 

. ألحصل انلى البهات، لكم العملية مكلفة مادايً 

سوري  اب، يكتب الشعر و٭تلم ابلصحافة، مثلى مئات، سوراي أرض خصبة 
. لؤلوؿ ولبهاف لبلثهُت، واٟتدود مفتوحة مهًترة

داست -انلى حد تعبَتو - ا١تهكرة 67حلم أبف يههي دراستى ويعرب، لكم يزٯتة 
انلى اٟتلم، فرمتى،  مت انلى البهاايت والشوارع، انلى أانمدة الكهرابء ا٠تافتة، 
ابللوف األزرؽ الكاحل الكايب الذي غطى الزراج، انلى وروو العابريم وا١تقيمُت، 

. ودخلت اٟترية المب م ٟتُت ٖترير األرض

قرر أف يعرب إذل لبهاف خلف حريتى، يقاتل مع الثورة الفلمبطيهية اليت ٘تًتست يهاؾ 
إذل أف أصبحت ٚتهورية الفكهاشل، حيث  ارع الفكهاشل الذي استقرت بى 

. القيادة

. اٞتماانة انهد  يهاضلوف ابلكبلـ، وأ  أريد أف أقاتل ْترية- 

. ير تى دودة الهضاؿ، طلعت ُب رأسى، ير ها وانرب
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دل أترؾ  يئاً  خلفي سوى دموع أمي  الغاضبة الفرحانة ا١تاٟتة ا١تمبكرة العذبة، 
تركت خلفي بهت اٞتَتاف اليت كانت تضفر  عريا بقصاردي، تزرانها بُت طياهتا  
ٖتية مم معشوقة لعا ق، لذا كهت أبدؿ ٢تا لوف الورؽ، كل األلواف، أحيا ً أكتب 

. انلى الورد، فيما بعد تبدلت أٝتاري بعدد قصاردي

كربت ُب ا١تهظمة ٖتت القذارف واألغاشل، الشعارات واأل عار، وا١تؤامرات، انملت 
. صحفياً مقاتبًل ٖتت رايتها، ُب قلبها، وكل مقاؿ ومقاؿ، وكل طلقة وطلقة

٪تت ُب حضم ا١تقاتلُت ويم أحياء، رأيت أرواحهم تطَت أمامي، ٛتلتهم ودفهتهم 
. وأبقيت انيوهنم مفتوحة رهة الوطم، وأغمضت انيٍتَّ ودفهت دمعيت ُب ثياهبم

: بورى رارق متصاحل ٘تاماً مع ٕتاانيدو 

انبوري مم سوراي إذل ا١تقاومة لبهاف  دل يكم مهفى لشبايب أو  هواٌب، كاف انبوراً - 
حقيقياً إذل اٞتهة قفزاً، إذل رهة األحبلـ ا٠تفيفة، إذل أف طُرد  إذل  تونس ُب ا٠تروج 

. الكبَت، مع دخوؿ إسراريل إذل بَتوت، ودخوؿ كل  يء ُب كل  يء

. اناد مع العارديم، واللعبة تغَتت ف أة، وبدا أف اٟتلم يبتعد وألوانى تتبدؿ

، ا٩تفض   اانر، مهاضل ووسيم، وصفة سحرية للعشق والصيد، صيد مم أوؿ يـو
. سقف الروح قليبًل وارتفع مؤ ر اٞتمبد

ارتطم بشاانرة مم أوؿ ندوة، اصطادتى و ـ انلى واند ابالستقرار، دل يتذكر ما قالى 
مع أنى يعب مم . انتحار:  اانر حُت سئل انم زواج  اانر بشاانرة،أراب بمبرانة 

. كؤوس الشعر والثورة ليل هنار
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. كهت طريدة، رايزة ٘تاماً ١تم يصطاديا،  متعبة حاررة، ال تعرؼ إذل أيم- 

لل مبد نداؤو، رحت أٖتمبمبى كأنٍت أكتشف للمرة األوذل أنى مورود، كأنى كاف 
. لواحد غَتي، كاف يرٗتي واألايـ ترٗتي ٔتحاذاتى، والعمر يهرب مهى

ثبلثة أوالد وثبلثة دواويم، ٕتربة طويلة امتدت أكثر ٦تا ٬تب، ا٠تيوط تقطعت، 
. وا٩تفض سقف التواصل

. سقف الهضاؿ ا٩تفض أيضاً، ارٗتى كثَتاً وسطعت بشارر ا١تفاوضات وا١تؤامرات

. واانًتضتُ 

ف أة تهاو وشل ونبشوا أايمي وقليب، كأنٍت لمبت فلمبطيهياً ٔتا يكفي، أو دل أاند 
. فلمبطيهياً،  عرت بذلك وبدأت ا١تصادمات وا١تؤامرات الرخيصة

نفيت نفمبي إذل قربص، قلت ذلك، لكههم نفوشل بثبلثة أطفاؿ ونقود ابلكاد، 
. وامرأة راحت تتململ سريعاً، دل تكم ممبتعدة ألكثر مم ِ عر رديء وثورة بهقوديا

. تبدلت أٝتاري ويوايٌب وأٝتاء أوالدي، فقط اسم زوريت بقي انلى حالى

. ذيبت واندت بثبلثة أوالد أمهم طا٤تة طامعة تريد أف ترى الثورة ابلدوالرات

. رفضت أف تتحرؾ مم تونس اثنية، وامتدت فروانها وسيقاهنا ُب إتايات أخرى

اٞتميل ُب األمر أهنا بعد أوؿ خيانة طلبت الطبلؽ، كانت   اانة ٔتا يكفي 
. للشروج أبقل ا٠تمبارر

:  يقطع الدراما بصوت ساخر وضحكة انابثة مرة 
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ا١تشكلة أنٍت احت ت ٞتواز سفر ابٝتي القدصل الذي تزورتها بى حىت أطلقها - 
. بعد أف تبدلت أٝتاري

بدؿ رلدو، احتفظ بروحى و مبل٤تى ا٠تاـ، ومضى، دل يًتؾ لبعد األوالد انهى أف 
يهغص انليى حياتى، اختار أف يفرحهم ويفرح هبم مهما حدث، وبداًل مم اانتياد 
ا١تهاُب قرر أف يعصر انلى نفمبى سلة ليموف ويبقى يها ما استطاع، لئبل يضيع 

. الطريق بيهى وبيههم

فكر أف يهرب هبم لمبوراي، لكهها مغلقة للتحمبيهات وانبلقتى هبا مرتبطة 
بًتمومًتانبلقتها اب١تهظمة وحرارهتا، ويي واٟتمد هلل تعدت األربعُت ، مشتعلة 

. اب١تؤمرات والتشويهات الفاخرة

. وتبدلت اٟتكاايت

. وألف ا١تعتاد أف يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار، كاد يقع فيها

سألت ا١تدرسة التونمبية األطفاؿ ُب الفصل انما يتمهاو كل واحد مههم لهفمبى ُب 
ا١تمبتقبل، وما يي الوظيفة اليت يفضلها، ابهى األصغر انمبحب مم لمبانى ّتواب 

: حاضر 

. نفمبي أطلع رريس- 

!!! ماذا؟  رريس - 

. وانقلبت الدنيا
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ا١تدرسة أصاهبا ا٠ترس ٍب قلبت معها ابلرانشة واٟتمى، وأخَتاً واٟتمد هلل صرخت، 
. واستدانى األمر ا١تدير، واستدانى أمم الدولة اليت دل تكم ُب حارة ١تم يمبتدانيها

أف يصبح رريمباً ُب - ٣ترد تفكَت– كيف يت رأ ابهك ويقوؿ إنى يفكر -  
. ا١تمبتقبل

.. اي سيدٌب-  

ال ال، مم الذي وضعها ُب رأسى ؟ مم أانطى ! مم الذي أوحى لى هبذو الفكرة - 
اإل ارة ومهحى الضوء األخضر وزيم لى أهنا ٯتكم أف تتحقق ؟ 

..  اي سيدي- 

أنت تعيش بعيداً انههم، نعرؼ،  لكهك أنت األب  والكبَت، ١تاذا دل تئد الفكرة - 
. ُب مهديا، لقد تعدى األمر ٣ترد فكرة إذل اٟتلم هبا، وتصور أهنا  ٯتكم أف تتحقق

. ٍب كلى كـو وأف يكمبر الريبة، أف يصفع االحًتاـ حىت بكى، ٍب يصرح بذلك انلهاً 

.. اي سيدي.. اي سيدٌب- 

. ا٠تطوط اٟتمرا، لقد دستم ا٠تطوط اٟتمرا- 

إنى طفل صغَت، يرى ُب الرريس األمل ويو الكبَت القادر انلى فعل كل  يء، - 
. إنى ٭تب الرريس ويراو األانلى ، ويريد أف يكوف مثلى، يقتدي بى

. أنت ٥تطىء مثلى، أنت ا١تشطىء األكرب! مثلى - 

. إهنا أحبلـ طفل، إهنا كوابيمبى اي سادٌب- 
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. دل تهفعى إراابتى،  كادت تغرقى

كاد يقوؿ إف اٞتميع  يعرؼ أف مكاف الرريس ومقعدو  ٤ت وزاف انهد  للقرف 
اٟتادي والعشريم انلى أقل تقدير، وأنها ممبّلموف بذلك وفرحوف بى، وليس يهالك 

سيشدد انلى - ابانث للشوؼ مم حلم طفل أو كابوسى، وأف ابهى الصغَت التافى 
دل يدرؾ ذلك بعد، وسيدركى سريعاً قبل انتهاء يذا الشهر ورٔتا يذا – لفظ التافى 

األسبوع، ال ال بل اآلف، لكهى ترارع خشية أف يشحهوو مم ا١تدرسة إذل أقرب 
. طاررة

وأنى رٔتا قصد أف يكوف رريس ٖترير أو رريس وردية ُب مصهع، ورٔتا رريس الطباخُت 
وبدوف اؿ التعريف – ُب مطعم، أو حىت رريس انماؿ، لكهى استدرؾ أف لفظ رريس 

ال تضاؼ  إذل أية وظيفة يها انلى اإلطبلؽ، أبداً، ممبتحيل حىت ولو كاف رريس – 
. ا٠تدـ

: مطلقتى المبارحة ُب دنيايا أنقذت ا١توقف 

أبوو سوري، وال يمبمح لى حمبب القانوف أف يكوف رريمباً مم أصلى وحىت لو - 
. ٛتل اٞتهمبية التونمبية، وحصولى انلى وظيفى  ٤تًتمة أصبًل ممبألة غَت مؤكدة

. لكهى حلم وفكر، لقد قا٢تا انبلنية- 

أ  انضوة ُب اٟتزب اٟتاكم، وأديم وأسرٌب للمبيد الرريس وانارلتى ٍب للدولة - 
. العظيمى ُب  شصى العظيم، أحلف بشرُب

. انتهى ا١توضوع
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. كأف طاررة طاحت بى، واألقدار سااندتى فه ا وانثر انلى الصهدوؽ األسود

. لكم بقي لى ذيل صغَت

انهدما انادوا سا١تُت إذل داريم، كانت خالة الطفل  تمبب وتصرخ بمببب أتخريا 
. انم العمل ُب الصباح، وتلعم ا١تدير اٟتمار الذي خصم ٢تا ربع راتبها

. الرريس... كل ذلك بمببب موكب- 

: والطفل ابدريا سباابً بمبباب 

. أنت الزفت- 

. وغضباً بغضب

ال تمببيى مم بعد، أال تعرفُت أنٍت سأكوف رريمباً ُب ا١تمبتقبل ؟ - 

يمُّ يبكي ويم يشرؽ ابلضحك، لوال أنى راح يتحمبس رواز سفرو ويتفحص إقامتى 
أحديم -  قل يكمبر - المبهوية اليت ٭تصل انليها بطلوع الروح، خشية أف يطرؽ 

اببى ُب أية ٟتظة ويرمونى انلى أوؿ طاررة لهقل ا٠تضار أو البهارم ٍب إذل أقرب سوؽ 
. إذل اجملهوؿ.. إفريقي

المبلطة اناقلة أحيا ً، ٢تا انيوف ٛتراء وواحدة خضراء، رآيم أبـ انيهى، رأى وارل 
ا١تهطقة اليت يعيش فيها ويو ٯتر انلى احملبلت، خلفى ررالى  أيخذوف مم كل ٤تل 
ا١تعلـو مشاركة ُب ٛتلة تر يح المبيد الرريس لوالية رديدة، كي يشعر كل مواطم 
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وكل صاحب ٤تل أنى  ارؾ ابلفعل مشاركة  عبية واضحة للعياف، ال ابلهية فقط 
. والتصفيق والبلفتات

. فكر أف يشارؾ لكهى ترارع

نعم اناقلة وحصيفة، حىت مطلقتى مثلها ٘تاماً، مم الطيهة نفمبها ، اآلف يتهفس 
الصعداء، ألهنا حُت خانتى دل تفعلها سوى مرة واحدة قبل طلب الطبلؽ، ألهنا 

.  مت معى طيلة يذو  ا١تدة دوف أف يعرؼ أنى  ـ مع ٥ترب ُب سرير واحد

. الهـو ُب حضم اٟتكومة انشر سهوات مدة كافية واٟتمد هلل لدخوؿ اٞتهة قذفاً - 

ال يعرؼ يل يضحك بصوت اناؿ حىت يقع، أـ ٭تشر صوتى داخلى حىت يقع 
. أيضاً، لكهى خارف، ملهاتى مأساة ومأساتى ملهاة

تمبحبى قدماو كل صباح تقريباً إذل سوؽ ا١تبلبس ا١تمبتعملة، يقطع كل  وارانها 
أحيا ً دوف توقف، تلطشى قصيدة، تلطشى امرأة، ٤ترـو مم اٟترصل ، يوماً بعد يـو 
صادؽ أحد أصحاب مبلبس الهمباء، يشرب انهدو قهوتى، ٭ترص انلى أف يكوف 

موروداً ُب اليـو بل ُب اللحظة ذاهتا اليت تفتح فيها ابلة رديدة ١تبلبس نصف قدٯتة 
أو رديدة هبا خطأ بمبيط ال تدركى انُت، يغيب صاحب احملل لغرض ويًتكى يصرؼ 

القطع اٞتديدة سعريا بُت حد أانلى وأدسل والقدٯتة .. األمور، البيع ممبألة بمبيطة
تمبمح أبي ٙتم حمبب الشطارة  رط أال تقل انم سعر ٤تدد، ويو يبيع دارماً 

ابلمبعر احملدد األدسل، وبدؿ أف تفاصل الهمباء راح يو يفاصلهم  ليصهع خيطاً أو 
. حكاية ١تمبارى



 176 

وامتدت يدو، امتدت انلى القطع، تع بى واحدة يهتقي ٢تا قطعة  يعرضها انليها 
يذا البهطلوف يهاسبك، : بضياع  اانر، بضياع ررل صفعتى امرأتى انلى مؤخرتى 

يذو البلوزة ستهطق انليك لو أخْذهتا، اٟتزاـ سيأكل مم الوسط  قطعة، وحُت ٯتد 
. سوتيا ً تهطق انيونى وحديا وتبتمبم

. فيما بعد راح يكور يديى ُب ا٢تواء حُت يعرض، ويتأكد مم سبلمة ا١تقاس

يقرأ ويكتب، أحيا ً يعود مكاتب ا١تهظمة ُب الصباح يمبلم انلى الكراسي وانلى 
اٟتيطاف والبارمبُت، وأيٌب للمقهى ُب ا١تمباء بشعرو الكثيف البلمع ووسامتى وأ قتة 

: البمبيطة البلفتة مبتمبماً، يغازؿ البهات مم بعيد وساقى تؤ١تى 

. لم أدفع ألي امرأة لتهاـ معي، أدفع ٢تا ألي سبب آخر- 

. أو ألهنا تكذب وأ  أانرؼ- أو سأدفع ٢تا ألهنا ال تكذب انليَّ ػ يصمت قليبًل 

يربت انلى كتف أبو هدي، يهظر انميقاً ُب انيهيى، يدير رأسى  حية أبورعفر 
: ا١تتشهدؽ خلفى 

. ُخدانها ُب الثورة، ال ٬تب أف ٩ُتدع ُب الهمباء- 

يضحك مم قلبى ليممبح كآبة قدٯتة  رمة انلى طاولة أبو هدي، ويدفع انهى الكآبة 
. الطازرة  القادمة مم طاولة أبورعفر

غَت أنى للحق ليس وحدو الذي ٭تتكر االبتمبامة والتفاؤؿ، يهالك واحد آخر 
مبتمبم رداً، انلى اآلخر، حكايتى ٘تاثل حكاية  ادي تقريباً، غَت أنى نزح للمقاومة 
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مم إتاو آخر، مم مصر، حط مع اٟتاطُت ُب بَتوت ليهاصر الثورة الفلمبطيهية، 
. مثلى دل يكمل تعليمى وإف أكمل حلمى اب١تقاومة

اٝتى فاروؽ رعفر، انلى اسم الانب الكرة ا١تصري الشهَت ُب المببعيهيات، استقر 
انهدو يذا االسم بعد أٝتاء كثَتة، رٔتا ليشَت مم طرؼ انلٍت أنى مصري أو للتمويى، 
رويداً رويداً تبدؿ اٝتى إذل فاروؽ ا٧تراـ ألف البلانب قاـ إبانبلف  هَت انم مع وف 
حبلقة اٝتى ا٧تراـ، مع الوقت اختفى فاروؽ أيضاً وبقي ا٧تراـ ممببوقاً بتب يل واضح 

. بلقب المبيد

 قاـو ُب بَتوت وأصيب بشظية إسراريلية ُب انيهى اليمٌت ُب إحدى ليارل االرتياح، 
. وطرد أيضاً مع ا١تطروديم مم بَتوت انلى أيدي ودابابت  اروف

 زاملى لكهى دل يتململ انهد قدـو اتفاقية أوسلو وال مع اتفاقية أخرى، حيث تكوف 
القيادة يكوف يهاؾ قبلها، وحُت تذيب ر٭تها يعىبء مبلبمبى ويطَت معها، وإف دل 
تمبعفى خطتى يمبعى دارماً ليكوف وسيطاً بُت الفرقاء، يهقل الكبلـ  يها ويهاؾ 

. ويقبض مم الهاحيتُت

أوالدو ُب أمريكا يتعلموف انلى حمباب ا١تهظمة، زورتى فلمبطيهية رٔتا أكثر 
فلمبطيهية مم  ادي، حمبابى ُب البهك مهتفخ ، ويو ا١تهقذ وسط أوقات الفاقة 

والعوز يعطي ابلديهار وأيخذ ابلدوالر، أو أيخذ الدوالرات بمبعر البهك ليبيعها ُب 
. المبوؽ المبوداء واٟتمد هلل

:  ادي ال يلومى، أبو هدي كذلك ال يفعل، يقوؿ 
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، وضع روحى انلى -  مهما كانت أخطاؤو أو إتاو ر٭تى فهو قاتل معها ذات يـو
كفى، وريم انمرو دوف كفم ريم خياراتها، وحىت إف ٝتم وزاد وزنى مم فلوسها 

. وفلوس ا١تهظمة فهو ُب األخَت مهاضل ويمبتحق انيشة كرٯتة

ال ٬تب أف نكوف إسراريل أخرى فيما بيهها، إسراريل تكـر انمبلءيا، و٨تم ٬تب - 
أف نكـر بقوة الذيم وضعوا أرمباديم ُب موارهة قهابل العدو ولو دل يمبتطيعوا 

. القبض انلى اٞتمر حىت الههاية، وقبضوا انلى الهقود

: يضحكاف انالياً،  ادي وأبو هدي، يعارلهما المبيد ا٧تراـ 

بر٬تهيف اختفى، يقولوف إنى انلى قدـ وساؽ يدير اتصاالتى ليلحق ابلقيادة ُب  - 
. راـ هللا

: أبو هدي ٮترس، يبلع األمل األخَت أبدل، و ادي بصوت اناٍؿ 

. ُب ستُت دايية-  

ليس يهالك وقت ألمثالى، اآلحاد يها بعضهم يبحث ابلدـ، ّتفوف مرٗتية انم 
لقمة يومى وأوالدو، والبعض اآلخر يفكر ُب بئر ٖتتضهى، قرب يشبى سَتتى انلى مقاس 

. رحلتى ابلضبط، وحيداً ُب الدنيا، وحيداً ُب اآلخرة

ويو ُب دنياو وحدو،  س تبحث انم وطم أو قطعة مهى، ويو يبحث انم رمبد، 
ال يعهيى بر٬تهيف وال حىت كاسًتو، ٯتشط  عرو بعهاية، يعيش ُب استديو صغَت، 

. يقوؿ الشعر ُب الهدوات
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ُب ندوة قبل  هر تقريباً، أحاطتى مع بة و٢تانة، دل تًتكى حىت دخبل االستوديو معاً 
. بمباقُت مشتبكتُت

: يعقد يديى كمم حصد ما راـ، ويلقي بيانى 

اآلف، اآلف ال أريد  يئاً آخر، األوالد ُب حضم اٟتزب اٟتاكم، ُب حضم أمهم، - 
معهم روازات سفر تونمبية ولو أبية أٝتاء، ونقودي تكفيٍت مم يها ويهاؾ حىت 

آخر الشهر، وبهت ٚتيلة دافئة انمريا ثبلثة وانشروف اناماً تعشقٍت،  تشم  رارحة 
الثورة ُب رمبدي، وٖتبِ  عري وَ عري انلى رمبديا وأ  ُب مهتصف 

. ا٠تممبيهيات

: وأبو هدي ٮترج مم بئرو 

.... يل تعتقد فعبًل أف بر٬تيهيف قد يذيب إذل- 

: دل يدانى يكمل 

فليذيب إذل  ر رههم إف  اء ، أ  ال أريد أف أٖترؾ مم يها، خضرة وراحة ابؿ 
. والقضية ُب الوقت الضارع

: يمبدد انيهيى ٨تو أبو هدي، ٯتمبكى برفق مم كتفيى 

. حاوؿ أف تعيش اللحظة كما يي- 

: يدغدغى ويضحك 
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أيم ٯتكم أف أرد بهتاً ُب انمر الزيور ٘تهحٍت اٟتب واٞتهس دوف مقابل، إهنا مثل - 
.. انايرتك الثانية انشرة، أ  ال أريد

ماذا تريد ؟ - 

. ال أريد غَت اٞتمبد- 

رواب هناري ؟ -  

. رواب هناري- 
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ابب الريح 

 

لعبة البازؿ دل تكتمل بعد، قطعة تدخل ُب مكاهنا الصحيح  كي ٗترج قطعة أخرى، 
، حُت ٯترض  أو تبدؿ مكاهنا، تهتقل مم طاولة ألخرى كما يفعل أبو رعفر ا١تهزـو

أو يداني ا١ترض يهتقل إذل طاولة الفلمبطيهيُت، أو تهتقل الطاولة بكاملها إذل 
أو  ا١تمبتشفي، وحُت يربأ ٭تـو حوؿ طاولة نعيمة أو ألفة أو أي واحدة أخرى

. ٬تمعهم معاً انلى طاولتى

كأهنا لعبة فعبًل، لعبة حقيقية ال   كلها درة سيدة البلانبات تتعامل مع اٟتكاية
زيف فيها، يي مبتكرة اللعبة، وٯتكم ٢تا أف  تهتقل بُت كل الطاوالت لتغَت قواانديا 

. بُت دقيقة وأخرى

.  نصهع أحيا ً اللعبة ٍب نصدقها ونذوب فيها 

أبو هدي حاوؿ أف يهتقل ٍب اناد أدرارى سريعاً بشيء أكرب مم خيبة وأانرض مم 
. كابوس
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و ادي مدفوف بمبعادة ُب قطعة ابزؿ  ابة تعشق الشعراء والشعر الرمادي والررل 
. األكرب ُب العمر، ال يبد٢تا وال يتمٌت

اللعبة دل تهتى بعد، حلومة ورٛتة وحبيبة مازلم انلى ا٠تط، قطع رديدة تبدأ انملية 
. اإلٛتاء لتدخل إذل الرقعة بعد قليل

حلومة حكايتها حكاية  ْتر ال ساحل لى، تصلح وحديا كممبلمبل تليفزيوشل ال 
.   تهقصى ا١تيلودراما مهذ يبطت برأسها إذل  وارع اٟتياة

أطلت انلى بوابة الدنيا كبهت اثلثة ألب ٯتقت البهات، يغادر ا١تمبتشفى دارماً 
وورهى ٤تل قفاو، يكفيى مم الطه رة مغرفتاف، رفض أف يكتبها ابٝتى، ودل تفتح 
أمها فمها وال سّحت انيوهنا ابكية، وافقتى كأهنما  ريكاف ُب لعبة بوكر، يرمياف 

:  البهات  ويهتظراف اٞتوكر، بل رفض أف يربيها انهد أحد و يهفق انليها 

بهات، يو أ  مش رارل؟ .. بهات- 

قلوب خاالهتا الرحيمة كانت أوسع بكثَت مم أبوة معدومة، تلقفهها أبسى واضح 
وحهاف أبيض، ربيهها وسط دموع مكتومة وضحك خفيف، دل تعرؼ أف خا٢تا 

. الذي ٖتمل اٝتى ليس والديا إال حُت وصلت الرابعة انشرة

. حهاف خالة ال يعوض حهاف أـ رغم دفئى وانمبكابى

. حهاف ثبلث خاالت كاف كافياً لئبل تشعر ٟتظة ابليتم

وخاؿ رابف طاررة، كانت ريوبى ورٛتتى واٝتى كافية ألف ترسم طريقاً  انماً ٘تشي 
. انليى، ألف تصهع طاررة ورقية تطَت فوؽ طاررتى
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حُت كربت وانرفت، كانت قد أحبت فرنمبياً، أستاذاً زارراً ُب اٞتامعة نفمبها ،  
يكربيا بقليل، ا تبكا سريعاً، أان بى الطموح ا١تمزوج ابلفقد ُب انيهيها، دل ٖتك لى 
اٟتكاية ُب البداية حىت ال تشعر ابلشفقة ولكي تتأكد مم نزاية العبلقة، وحىت ال 

تقر لهفمبها أبهنا يتيمة، الغد أفضل مم األمس، وخيط مم البارحة ال ٬تب أف 
يهتقل بقمبوتى ا١تربحة إذل انهق ا١تمبتقبل، ال ٬تب أف ٧تذبى ونضعى أمامها لتضيع 

. البارحة واليـو معاً 

لم ٖتمل أوزار اآلخريم ولم تعلقها انلى ربيهها و٘تضي هبا أايمها القادمة مهما 
. حدث

دل تمبمح لهفمبها أف ٖتلم بفمبتاف انرس ٖتمل ذيلى أـ وال أب يمبلمها لعريس، 
سلمت نفمبها وحديا، يهالك  يء ٬تب أف تفعلى وحديا بقراريا يي قبل أف 
.  تهتهي اٟتياة، العذراوات ُب ا١تديهة ال يظهرف إال ُب حكاايت اٞتدات واألمهات

. أحببتى- 

.   قررت أف  تشطب ماضيها وتمبافر معى

لكم ألف الذي رىبَّ خَت مم الذي ا ًتى، رفضت ا٠تاالت واألخواؿ، دل تكمل 
تعليمها بعد، سبلحها الوحيد الباقي ٢تا لتشرب كأس ماء رارق،  أو كأس نبيذ 

تمبتطيع أف تدفع ٙتهى وحديا، لم يعشم ٢تا كثَتاً، وال أحد يمبتطيع أف يتشذ قرار 
. ا١تغادرة أو يمبهدو، ليس ٘تلصاً وال يرابً 
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دل يتملصوا مهها وال أانطويا ظهوريم، لكههم وضعوا أانماريم اليت تكرب وخوفهم 
انليها ُب كفة وسفريا ُب كفة، و٧تحت األوذل رغم أف قلبها انرب ا١تتوسط مع 

. صاحبها، قل صاحبى

. دانويا، لم ٗتطف اٟتدأة مهها أكثر ٦تا خطفتى: قالت خالة بصوت خفيف 

. تتههد بصوت بعيد حُت ٖتكي

. ا١تكمبور ٮتشى ا١تغامرة البعيدة.. دل أستطع ساانتها- 

. لو استطاانت لرٔتا تغَتت حياهتا ا١تقلوبة أصبًل رأساً انلى انقب

. نفمبها ا١تكمبورة دل تمباانديا لتطيب رروحها، يي أيضاً دل تمباانديا

والليل طويل دوف حبيب، مديد ٓتاالت أحبلمهم قصار، واحدة مات انهها زورها 
وتركها ْتهُت يقطع القلب، وأخرى انانس نضبت أانشا ها ونفقت طيوريا، 
تصفف ٢تا  عريا كأهنا تصففى لهفمبها، واثلثة ان وز فرحة تطبخ وتغٍت وتهاـ 

. كالمببلحف ابكراً 

كاف ال بد ٢تا مم الهمبياف، صعدت لليل، مواؿ العشاؽ واٟتيارى، للمبهر مع 
صديقاهتا، تريد أف تصهع أية مغامرة اتفهة تدفم فيها أايمها وآالمها القدٯتة أو 
تعيش فيها يومها، كاف انليها أف تلعب أدواراً رانبية ممبااندة، سهيدة لبطلة ُب 

ممبرحية دل تقرأ فيها حرفاً، أو حكاية ٗتبئ فيها حكاايهتا، تلعب أي دورإذل أف ٕتد 
. مكاف البطلة  اغراً يوماً ما
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صديقتها اليت غافلت زورها تمبهر مع لييب انابر ُب ملهى بعيد انلى أطراؼ 
ا١تديهة، وحلومة معهما انلى الطاولة تشرب وتمبهر كمبهيدة حقيقية انلى حمباب 

. الررل العا ق، وال أبس أف تبارؾ ا١تغامرة

وألف قليل البشت ٬تد العظم ُب بطم البقرة، حضر الزوج ا١تغدور ا١تمبتغفل الذي 
دار نصف ا١تبليي الليلية ليتأكد مم ظهونى وو اايت اآلخريم، ورد فرصتى رايزة 
ومهيأة ألف ٭تصل انلى الطبلؽ دوف خمبارر، ولتشرج مم حياتى مطرودة دوف أف 

. يدفع نصف ما ٯتلك حمبب القانوف، ونفقة  هرية ٢تا لو رمى اليمُت وحدو

زورة لعوب تمبهر مع أرهيب انابر مم وراء ذقم زورها، والشهود سكارى 
سيعًتفوف أبكثر مم اٟتقيقة، وصور القببلت واألحضاف انلى  ا ات التليفو ت 

. احملمولة

. يكريوف الليبيُت و٭تبوف نقوديم-  

وراءت الفرصة ٟتلومة لتهتقل مم مقعد ا١تمبااندة إذل مقعد البطلة،  كاف ال بد ٢تا 
أف تتبع خيط القدر الذي اختارتى بهفمبها يذو ا١ترة،  ادَّانت أهنا خطيبة اللييب، 

تزورتى انلى الورؽ ُب احملكمة كي ال تؤكل صديقتها مرتُت، وسهرت معى ُب الليلة 
. الثانية ُب ا١تكاف نفمبى كبطلة مع إيقاؼ التهفيذ

 مت ُب حضهى انلى الورؽ، لكهى  ـ ُب حضم صديقتها انلى الفراش، ال تعرؼ 
إف كانت  هامة مهها أـ اندفااناً، لكهها كما  أخربتك سابقاً ٖتتاج لدور تلعبى 
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ٗترج بى مم ا٢تامش الضيق الذي وردت نفمبها فيى، لشيء واحد تشعر أهنا فعلتى 
. إبرادهتا

. صاحبة صاحبتها- 

.  يقولوف

ابلطبع دل تكمل تعليمها، تعثرت بعد حكاية الفرنمبي، احتياراهتا تكرب وا٠تاؿ 
.  الوالد أصبح مثقبًل بعيالى وبزورة مشحاحة، وا٠تاالت يغمضم أحبلمهم ابكراً 

صديقتها ال تهمبايا، ترد ٢تا الديم سريعاً، ٢تفت فلوس اللييب وودانتى، وقعت يذو 
ا١ترة انلى واحد مم بٍت رلدهتا، صاحبتى وأنشَأ معاً  ركة تولت فيها حلومة كرسي 
اإلدارة وحق التوقيع انلى الشيكات، ُب تلك الليلة سهرت و ربت وحديا كما 

. يليق ٔتدير  ركة و بدور حقيقي

سافر االثهاف لقضاء  هر العمبل ودل يعودا حىت المباانة، تركا ٟتلومة  يكات بدوف 
. رصيد، وانشر سهوات داخل المب م

ُب المب م تعلمت الصمت، أقمبى أنواع العذاب أف تصمت طويبًل، حُت ال ٕتد 
ما تقولى، أوٕتد ما ال تمبتطيع قولى، دل يعد انهديا وقت لتأسى انلى  يء، وحىت 
لو أنفقت بقية الوقت ُب الكبلـ فلم ٕتد لمبا ً وال روحاً، ستهاـ ُب ا١تهتصف، رٔتا 
. تهاـ ُب ربع اٟتكاية،  لكهها تهاـ، دل يعد لديها يواية إربارية غَتو، رعلتى غوايتها

حلمت مرة واحدة أف تتزوج وأف ٗتلِّف بهتا تمبرح ٢تا  عريا، تغٍت ٢تا حىت تهاـ ٍب 
.. تفتح قلبها، تشقى نصفُت، تدخلها فيى ويهاماف معاً 
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وأف ٗتتار ٢تا أابً يفشر أنى كتبها ابٝتى، دل تمبمح لهفمبها أف ٖتلم ابلولد حىت ال 
. يزداد ررحها

. كأهنا ٖتلم لهفمبها

. ُب المب م تعلمت الصمت واألدب

. كاف ال بد مم بديل، مم قطعة ابزؿ أخرى، وإف اختلف الشكل وا١تضموف

سرَّحت لزميبلهتا ُب المب م  عوريم، هنشت أرمباديم اٞتارعة أبصابع انطشى، 
. ويي اليت كانت ٖتلم ٔتم ٯتمبد بيد طرية  رمبديا

واختلطت ا٠تطوط ُب بعضها، وتمبللت األصابع، وا تعل انهرب المب م آبيات 
مكبوتة ٖتت وطأة الليل والظبلـ واٟتارة، ٘تدد سقفى، وما دل تفعلى األصابع فعلى 

. اللمباف، تكلمت بلمباهنا كثَتاً 

. قطعت الصمت  بصمت آخر

. رمايا أبويا بهتاً فذيبت للبهات

ورسالة مم الفرنمبي تزيد الورع فدا ً، وا١تغهية التونمبية انليا تشدو بصوهتا نيابة 
. انهها ُب أوقات الراحة خارج انهرب المب م

انًلي اللي ررى مم مراسيلك انًلي اللي ررى، )

. (بس أمَّا تي ي وأ  أحكيلك انلي اللي ررى

. المب م إصبلح وتعذيب وسحاؽ أيضاً 
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. تعلمت فيى حرفة تهفعها ُب ا١تمبتقبل

انهدما خررت ٟتمبم المبَت والمبحاؽ صادفت درة، سلبت الباقي مم انقلها، 
مشتها ْتاستها اٞتديدة اليت نبتت ٢تا ُب مربع الصمت، حدقت فيها وٗتيلتها 

. خليلتها، دل تتحمل ا١تلكة نظراهتا،  تعاركتا ٍب صحبتها إذل ا١تقهى

.                 يم يبكي وآخر يضحك

. آخر ما ٖتتارى موالتها درة ُب الكوف،  صديقة سحاقية أو صديق  اذ

٘توت ُب رلديا لو ممبها أحد مههم حىت وإف أخفت، إف كاف وال بد فبل أبس مم 
. قطعة ابزؿ ذكر

مع الوقت نبت للحكاية ورى إ٬تايب، درة ٖتتاج لمبهيدة،  لواحدة ٖتفظ سريا 
وتغطي انليها، ولو فتشت العادل فلم ٕتد أفضل مم حلومة، سقطت بُت يديها مم 

 .كوابيس المب م

اٝتها أحبلـ، صهعت مهها درة حلومة بمبرانة فارقة، صديقة وانشَتة،  حاملة 
. ١تفاتيح خزارم حكاايهتا وا٠تزارم نفمبها

وكملكة وحيدة ُب مهطقة الهصر، كاف ال بد ٢تا مم وصيفة دارمة وخازنة أسرار، 
كانت انهديا انفاؼ ٮترراف معاً وأحيا ً يصطاداف معاً، تهاـ انهديا ُب  قتها مع 
صيد انابر، ُب لفتة خاررة انم دستور درة ُب اٟتكم، لكهها ُب ٟتظة إفاقة اراتبت 
مم انفاؼ،  قد تشهد ابٟتقيقة يوماً ويي ٖتتاج  ايد زور أو  ايداً دل ير  يئاً، 

. وانفاؼ تمبتطيع أف تغرقها وتداني العفاؼ، تبوح ٔتا حدث مم  وراء ظهريا
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كما أهنا مهافمبة ، تشعر أهنا حلوة ويي حلوة، حىت ولو كانت ليمبت ُب ٚتاؿ 
ا١تلكة درة أو ما٢تا، لكههما انهدما  متا ُب سريريم ُب غرفتُت مت اورتُت وٝتعتا 

أتويات بعضهما تمباوات، خاصة بعد اختبلط التأويات المباْتة بُت  الغرفتُت ُب 
. فضاء الصالة

. كاف ال بد أف تز٭تها مم ا١تشهد حىت ال تربكى

انرفتها انلى اٟتاج حمبم الفقي اللييب صاحب ا١تمببحة الذيبية، بطل ا١تارة مًتاندو 
ُب  حم البهات، مازاؿ ُب ا١تمببحة حبة  قصة ،  حهها، ٍب  حهتهما معاً خارج 

. ا١تقهى بعيداً 

. حىت ال يهتبى أحد أنك  تصاحبُت ليبياً داخل ا١تقهى-  

اٟتكم ٭تتاج أحيا ً لقلب قاس، لفعل قاس،  حىت لو كاف ا١تلك طيب القلب 
. ٭تب الرانية

واحتلت حلومة موقعها دوف مهافمبة، احتلت ا١تقهى ُب كل األوقات اليت تغيب 
فيها ا١تلكة انم رانيتها، تراقب ا٠تارج والداخل، وردت دوراً تلعبى يليق هبا،  

أصبحت األميهة انلى مصاري ا١تقهى وانمالى، وأصبح سفياف األمُت انلى األوالد 
. نصف ا١تمبتيقظ.. ومدارسهم وانلى الزوج نصف المبكَت

تهصحها أال تقًتب مم واحد بعيهى، أال تمبمح لى ٔتمبافة أبعد، وتغمز بعيهها ُب 
حُت تعرؼ أهنا سقطت بُت - لؤلمانة – إتاو ما، تقوؿ رأيها وال ٗتشاو، لكهها 
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ساقي واحد ال أبس بى، هتش لى كأنى حبيبها يي، تعمِّدو انلى طاولة الذكور 
بى أمَتاً  .  وتهصِّ

ُب ٦تلكة درة، ليس يهاؾ ابلطبع ملوؾ سوايا، والمبعيد مم ٭تصل انلى لقب األمَت  
. ومم تمباندو حلومة

ال تدبر ٢تا أحداً مم خارج ا١تقهى ، لكهها حُت ترى انيهاً تبلحق ما يرتج  ُب 
. سروا٢تا وٕتيء انلى مراديا، تزيم ٢تا الههاية وتدفعها ُب الطريق ا١تمبتقيم

ٗتطر إذل ا١تقهى ُب أوقات ٥تتلفة بشعر قصَت، مقصوص ٘تاماً كاألوالد، ٔتبلبس 
. تشبى مبلبمبهم ٘تاماً، تشًتيها مم احملبلت ا١تشصصة ٢تم

يل يي ررل أـ امراة ؟ : والمبؤاؿ اٟتارؽ انلى لمباف الرواد اٞتدد ونصف القدامى 

ال ُٖتضر نمباءيا معها للمقهى ُب الغالب، وإف وقعت ُب غراـ انهيف مع واحدة ال 
تمبتدانيها ُب ورود ا١تلكة وإف تصادؼ األمر ٕتلس معها ُب طاولة بعيدة وال 

. تمبمح ٢تا ابالقًتاب مم طاولة درة أو حىت مبلطفتها مم قريب

 تعرؼ لو أف واحدة مدت يديا انلى درة أو ٖتمبمبتها مم بعيد لقطعتها، ودرة 
: تضحك 

. ال أحب أف تكوف هناييت انلى يدي واحدة مم يذو ا١تاركة-  

 ال ٖتكي لدرة انم أية واحدة وال درة تمبأ٢تا، وا١تمبافة بيههما تمبمح بكل  يء إال 
. يذا ا١توضوع، ال تريد أف ٗتدش العبلقة بيهها حىت ال تهف ر وتهتهي
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. لكهها تعرفها حُت تقع ُب غراـ انهيف

.  كلها انا قة-  

: تعرفها مم غياهبا ا١تتقطع انم ا١تقهى، تقوؿ ذلك لمبفياف أو لذكر مم أصفيارها

. أنفها استطاؿ يذا األسبوع،  عريا مدبب مضروب ابٞتل ولمباهنا صامت- 

. تعرؼ أهنا إ٬تابية، تعرؼ ذلك مم انتفاخ أصابعها

تًتكها  ٟتا٢تا، ال تمبأ٢تا انم أي  يء ُب ا١تقهى حىت تقضي وطريا وتعود، تتواطآف 
. ابلضحك بصوت اناؿ ُب ورى بعضيهما

أتكل دوماً ساندويتشاً مم ا١تقهى وإف طاؿ هبا ا١تقاـ أتخذ اثهُت، كرٯتة، ٯتكم أف 
٘تهحك نصفى انم طيب خاطر، حهوف،  ٖتب ا٢تدااي القادمة مع الوافديم للمقهى 
مم خارج الببلد، قد تمبتلطف أحديم، تمبألى أف ٭تضر ٢تا غرضاً ما، ولو كاف 

. بمبيطاً، ُب الغالب بمبيط، كي تشعر أف أحداً يهتم هبا

ال دخل ٢تا، انرضت انليها درة أف تعطيها أرراً انم وقتها ُب ا١تقهى، لكهها رفضت 
إبابء، الصداقة ْتر يمبمح بكل  يء لكم درة تقـو انلى معظم طلباهتا اليومية، 
ممبموح ٢تا أف أتكل وتشرب يي وأصدقاؤيا ما تشاء دوف حمباب، وأحيا ً 

. تهفحها كارت  حم ٢تاتفها

 بشو ة دارماً، ال أحد يعرؼ  يئاً انم حكايتها، فقط ليس سوى سؤا٢تم انم 
نوانها، تغيب أسئلتهم خلف ابتمبامة ودود ١تم تمبتلطفى، ونظرة حاٝتة ٕتاو مم ال 

. تعرفهم أو ال ٖتبهم
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لكهها رغم كل ذلك قلقة، تغَت ياتفها الهقاؿ كل  هر تقريباً، تعرؼ كل ا١تاركات، 
وإف أان بها ياتفك  قد تطلب مهك أبدب  ديد ورقة فارقة أف تباد٢تا هباتفها، 

. وتعرض ّترأة ضعيفة  أف تدفع الفرؽ

ٕتلس أماـ الكومبيوتر يدية خاالهتا،  مكافأة يـو خرورها مم المب م، يكذا 
تقوؿ، ُب زاوية بعيدة انم اٟتماـ،  تتبادؿ أحاديث مع غرابء صادقتهم انلى 

اإلنًتنت، تصاحبهم وتعود ٢تم ُب أوقات متتابعة، ترسل ٢تم األغاشل اليت ٭تبوهنا، 
وقد تطلب مهك أف ٕتلس ّتانبها لتحادث صديقتها، كأهنا تقوؿ للعادل أو لهفمبها 

. إهنا ليمبت وحيدة

ٕتلس ابلمباانات ٖتادث الهمباء وأحيا ً الرراؿ ُب كل أصقاع العادل، تدانويم 
. لزايرهتا للتعرؼ انليها، وٖتكي لك انههم كأنك تعرفهم

أحبلـ، ُب مهتصف الثبلثيهيات تقريباً، ٘تارس أحبلماً متقطعة تشبهها، تهتظر بفارغ 
الصرب اليـو الذي تهتهي فيى مم توابع حكاية الشيكات اليت  بكتها، لتههي الباقي 
مم توابع اٟتكم انليها،  قضت ثبلثة أرابع ا١تدة وخررت ٟتمبم المبَت والمبحاؽ، 
وانلى  ر تهتظر أف يهتهي الربع الباقي لتحصل انلى بطاقة  شصية ومم ٍب انلى 
رواز سفر وتطَت لتقابل أصدقاءيا الكثر ا١تتهاثريم ُب أرراء اإلنًتنت، انلى األقل 

. ٗترج مم يذو ا١تديهة اليت أدمت روحها وبدهنا

. كهت ُب س م صغَت، وخررت لمب م كبَت -  

. تضحك، وهللا تضحك
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 انمة بورى صيب و عر مدبب ٥تفوؽ ابٞتل ك َتاهنا مم الفروخ الصغار، تمبااندؾ 
ابلرأي، ابلًتبيت انلى كتفك، تبحث - ُب أية مشكلة توارهك حىت وإف دل تمبأ٢تا

لك انم بيت تؤررو وانم سيارة تركبها وانم طبيب ليشلصك مم أوراع حصوة 
الكلى، وٯتكم إف أحبتك مم قلبها أف تعرفك انلى صديقات بلمحة ذكية كأهنا 
ليمبت ُب ا١توضوع، ٗترج معكم لقضاء سهرة أو رلمبة ُب ا١تمباء ٍب تًتؾ لك 

بعض الفحم ونفشت  راً - لؤلمانة - ا٠تيوط تهمب ها وحدؾ، وإف وضعت 
خفيفة ُب ا١توقد، وإذا كهت رهتلما ً، ذكياً وسشياً تهمبى ا١تقهى ٔتم فيى، تربط لك 

ا٠تيوط  وتمبدد لك ضربة البداية وتدفعك إذل قلب ا١تباراة ودفوفها تصل إذل 
. ممبامعك ُب فرا ك

 لم ٕتد فرصة انمل إذل أف تتههي مم ذيوؿ قضااييا، ولم يعطيها أحد ما يكفي 
طموحاهتا، لكهها قانعة سعيدة ٔتا ُب يديا، ال تهظرْتمبد ١تا ُب يدي الهاس، حا١تة 
ببعض البه ة اليت تقف خلف الباب، والمبفر والهمباء فقط، لكهها ال ٖتلم ابلعمل 

ُب ا١تاريهز مثل مهدي ا١تمبيحي، كما أهنا ال ٘تلك انضبلتى وال إمكانياتى وال 
.     يوسى

ال تفارؽ االبتمبامة ٤تيايا، وال تثور أبداً إال انهدما تلعب الورؽ، تدخل انلى اللعب 
كأهنا معركتها الباقية ُب اٟتياة، ال تفوت خطأ انابراً أو يفوة غَت مقصودة، ال تقبل 

ا٢تزٯتة انلى اإلطبلؽ، وإف حدثت تهمبحب مم ا١تقهى كأهنا خمبرت معركة مع 
. إسراريل 
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ُب اليـو التارل تقبل انلى اللعب بلهفة كأهنا معركتها اليت ستعرب هبا إذل الضفة 
.                                      األخرى

: وأبو  هدي يقوؿ 

لعب الورؽ يو ا١تيداف الوحيد الذي تهتصر فيى، يو اللعبة اليتيمة اليت تصارع هبا - 
. اٟتياة، كأهنا تريد أف هتـز اٟتظ المبيئ الذي الزمها كظلها، لتكمبرو

. تهتصر ُب اللعب لتقاـو ا٢تزارم ا١تتكررة

لو اهنزمت ٭تمر ورهها كرغيف ساخم، أتكل أكثرمم ساندويتش ولو كانت غَت 
رارعة ُب مقعد بعيد، ٔتبلمح مزمومة، ٕتلس اترهة أماـ الكومبيوتر، أو تهمبحب 
خفية، تتمبلل دوف أف يشعر هبا أحد، تذيب ابكراً قبل انقضاء المبهرة إذل دار 

. خاالهتا، تذيب للحهاف ا١تركز،  تتعصب ٍب تروؽ ُب اليـو التارل

: وأبو  هدي يهفخ 

يي أ رؼ مم ٚتاانتها، يي سحاقية مغلوبة انلى أمريا، ٘تارسى خفية وْتشمة - 
معقولة وُب ورهها الكثَت مم اٟتياء ولوال أنك انرفت ذلك انرضاً ١تا  ككت فيها، 

. أما اٞتماانة انهد  فهم ٯتارسونى انلهاً وال ٖتمر ورويهم

. أصابعها أتكلها، تدخلها ُب بعضها ابلتوتر مرة وهبدوء مرات

انهدما تتعب مم توطيد انبلقاهتا انلى الكومبيوتر ترفع رأسها  حية الباب، رٔتا هتبط 
رٛتة، اسم انلى ممبمى ابلهمببة ٟتلومة، ضحكتها تدخل قبلها بدقارق، حُت 
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تتمبكع انلى ابب ا١تقهى تبلطف أحداً أو تلقي نكتة أو كلمة نصف قبيحة 
. تضحك انليها أواًل دوف أف تهتظر رد فعل مم الطرؼ اآلخر

تقـو مم مقعديا إف أتخرت لت ذهبا، وهتبط المباندويتشات وا١تشروابت ويبدأ 
. المبمر، ا٢تمس مم رانب حلومة، والضحك والضحك انالياً مم طرؼ رٛتة

. ما يي أخبار الصبااي وا١تغامرات؟ يداؾ تكورات مم كثرة الرماف- 

. احشم انلى دمك، ٨تم ُب ا١تقهى- 

. ال أحد يعرؼ ما الذي دلَّ الشامي انلى ا١تغريب

حلومة حكت حكايتها مرة واحدة وإف ظلت األزمة بثقلها تمبرح انلى ورهها، 
. ورٛتة أيضاً حكت حكايتها مرة واحدة ورمتها خلف ظهريا

تزورت مم ررل بصحتى، ٮترج ُب الصباح ويعود ظهراً،  يتهاوالف طعاـ الغداء، 
ٯتؤل كر ى، وبصوت متع ل يهاديها للمبرير، يهتهي بمبرانة كأف .. أيكل انلى مهلى

أحداً مم أمم الدولة ٬تري خلفى، يهاـ انميقاً ٍب ٮترج لعمل ا١تمباء، يعود ُب ا١تيعاد 
نفمبى كل يـو ُب العا رة ممباًء بتوقيت مكة ا١تكرمة، يتهاوالف طعاـ العشاء، يشرب 
انلبتُت مم البَتة ٍب يدخبلف المبرير معاً، يهتهي إبيقاع أسرع كأنى يريد أف يكمبب 

. اٞتارزة األوذل ُب ا١تاراثوف، يعطيها ظهرو ويهاـ رثة يامدة

ويكذا، سهوات ال يبدؿ إيقاانى، ال يههي ممبابقات العدو ُب ا١تركز اآلخَت، ال 
. ٭تكي إال ٢تااثً مم فوقها، وٮترج وحدو ُب يـو العطلة األسبوانية
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ال كلمة سوى انم األكل وا١تصروؼ وتدبَت ا١تعيشة وطاانة الزورة مم طاانة هللا ، 
ال فمبتاف ُب مهاسبة وال .. ولو أف هللا اختار أحداً ليمب د لى بعدو الختار الزوج

احتفاؿ بعيد الزواج وال ابٞتمعة اليتيمة، ال قبلة لوحديا، ال مداانبة وال مضارعة 
ولوانلى سبيل ا٠تطأ  فوؽ كرسي ُب مطبخ أو ُب ح رة الضيوؼ وال حضم ُب 

. غرفة األوالد

كريتى رغم أف قلبها ال يتمبع للكرو، رغم أهنا أ٧تبت طفلُت، راحت تعطيى بطهها 
. أحيا ً تعد ٠تممبة انشر.. وتعد مم واحد لعشريم، ٍب تدير ظهريا سريعاً قبلى

. ساانات أغلط ُب العد، وأاند بمبرانة، وساانات أ ـ-  

حُت كرب الولداف،  كاف الوالد ُب حضم امرأة أخرى، يشارؾ ُب بقية ممبابقات 
. العدو الدولية انلى مبلانب صهاانية

أحمبمبت  ُب الفًتة األخَتة، ُب أحد األ واط ال أتذكر ريداً إف كاف الشوط - 
األوؿ أـ الثاشل، أف يهاؾ واحدة أخرى تهاـ بيهها، تعطيى ظهريا وتعطيٍت ورهها 

. وٗترج لمباهنا

تقوؿ ٟتلومة حُت تمبأ٢تا ُب مرة انابرة إنى دل يكم يعهيها كررل، ورغم أهنا رتبت 
حياهتا انلى أف تعيش فقط لًتيب ولديها،  إال أف اٟتكاية ال ٘تر مرور الكراـ انلى 

. امراة يعا ر ررلها امرأة اثنية مم خلفها، حىت ولو كانت تكريى كراية التحرصل

. ورعتٍت، ورعٍت انمري كلى وانيشيت معى- 
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طلبت الطبلؽ، وقبل أف ٭تكم ٢تا القاضي رمتى صاحبتى،  ورد حقيبة مبلبمبى 
. مفتوحة ُب انتظارو انلى الباب ُب أسفل المبلم

.  ضربى الشلل

. كأف يهاؾ دماء كانت ٕتري ُب انروقى وال يعرؼ- 

بهت األصوؿ تعرؼ األصوؿ، ٛتلتى لمبريرو دوف ممبابقات ألوؿ مرة، طببتى  كما 
يليق ٔتمرضة ُب زمم ا١تمبيح، وحاصرت الشلل أب ملها، دل تمبمح لروحها أف 

تتشفى فيى أو تفكر، وال لعيهيها أف تهظر مرة ابلعتب، وانزراريل ساانديا إبهناء 
. ا١تهمة سريعاً 

ربت ولديها بفرح ٘تهتى، خبأتى ُب صدريا، ٔتعاش ابلكاد، وإ٬تار  قة ُب مديهة 
. بعيدة، تركها ٢تا أبويا الذي ٘تهت رربًل مثلى

. راحت تغٍت ويي تطبخ

وألف كل واحد ُب يذو الدنيا معلق مم انرقوبى، ساح الولداف حُت كربا ْتثاً انم 
. ممبتقبل، كا  أسعد مهها، واحد راح لفرنمبا والثاشل ١تصر

أوصتهما أف يعشقا، انلمتهما اآلدمية واإلنمبانية، أال يشاركا ُب ممبابقات العدو 
وأال يديرا ظهريهما مهما كاف، وبقيت وحيدة بروح فرحة ومبلمح دل تلعب فيها 

الت اانيد لعبتها، الت عيداتف الوحيداتف كانتا تدوراف حوؿ الشفاو، ٖتضراف مم كثرة 
. االبتمباـ
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ندمت كثَتاً ألهنا تزورتى،  لكهها رمتى مم داخلها بعد أف دفهتى، خطأ وحيد لكهى 
. كبَت

كأهنا ولدت مم رديد ُب مهتصف األربعُت، تشعر أف الصشرة سقطت أخَتاً مم 
فوؽ قلبها، وأف ورعها اآلف لُبعد ولديها انهها فقط، ال تعرؼ ماذا تفعل، خطت 

إذل ا١تقهى ألوؿ مرة وحديا ال تعرؼ ١تاذا، راحت تبحث انم نفمبها، تلعب معها،  
تدللها، تبحث انم أنس ورفقة، وإف ٘تهت بشغف  قصة حب كبَتة مع ررل حهوف 

وبطيء، مع ررل يعرؼ كيف يقبل امرأة، يعرؼ أواًل معٌت القبلة، وأهنا مفتاح 
. البواابت ا١تغلقة، وأهنا الهقطة اليت توضع فوؽ حرؼ الباء ُب كلمة الغراـ

تهتظر الغراـ وٖتتارى، هتفو إليى كمرايقة ُب سهة أوذل حب لكهها ال تبوح، كأهنا 
. أرض بيضاء دل ٮتط فيها فبلح خطاً وال ضرب فأساً 

دل يعد يعهيها ما فاهتا، رمتى وراءيا وتقدمت للمقهى كأهنا ُب المبهة األوذل مم 
 باب قلبها، ٖتضر ُب الههار لًتى حلومة، ٔتبلبس رايضية كانت ٘تارس هبا رايضة 
ا١تشي ُب الشوارع قبل أف أتٌب، وٖتضر ُب ليليت الفم بكامل أ قتها البمبيطة كأهنا 
ذايبة لعرض أزايء، ٕتلس انلى طاولة ٣تاورة لطاولة الفلمبطيهيُت القصية، تدندف 

وتغٍت مع ا١تغهية اٞتديدة حبيبة اليت أحضرهتا درة واليت تشعل ا١تقهى ابألغاشل 
التونمبية والليبية وا١تصرية، يعلو صوهتا رغماً انهها فتلقي إليها حبيبة ف أة 

اب١تيكروفوف، غهت خ لة مم مقعديا أوؿ مرة، وغهت خ لة واقفة انهد مقعديا 
ُب ا١ترة الثانية، ُب الثالثة  دخلت وحديا إذل قلب الصالة أماـ الفرقة ا١توسيقية 

. وغهت كأهنا أٝتهاف ُب فيلم انتصار الشباب
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صوهتا انادي لكهها ٘تلك إحمباس امرأة ضاع ربع انمريا ُب انمل الغداء والعشاء، 
والربع الثاشل ُب الهـو ٖتت ررل كريى، وربع يعدو فيى قلبها خلف الولديم، والربع 

. ا٠تارل ٦تتلئ أبماٍف واسعة وأحبلـ بيضاء

تغٍت أغاشل مفعمة ابلفرح لصباح، وأغهية رومانمبية ْتس اناؿ لعبد اٟتليم حافظ ُب 
فًتة راحة حبيبة، واليت يعود فيها ا١تعازصل ١تقاانديم أو يذيبوف للحماـ بعدما أهنكوا 

. رقصاً واحتكاكاً 

. درة تطلب أغهية ربَّار

.  ٖتلم بواحد ربار، يقوؿ اآلخر يي ٗتتار أغهية ٖتكي انهها: يقوؿ واحد 

أيلفها اٞتميع، خفة دـ ٘تشي انلى قدمُت، ورى ابسم وضحكة انالية تفرقع ُب 
سقف ا١تقهى، وحه رة تفيض ْتس اناؿ وفرح وافر ودخل قليل ابلكاد يكفي حياة 

. قليلة

. لكهها سعيدة

حُت ال ٕتد مقعداً أو حُت تغيب حلومة ُب إحدى طلعاهتا ٕتلس مع بورقيبة، أسد 
ُب أوؿ الهصف الثاشل مم ا٠تممبيهيات، أصلع برأس كبَت وأطبلؿ  عر موغل ُب 

القصر يكاد يذوب ُب فروة رأسى، يرتدي بذلة مثل بذالت ا١تطرب فريد األطرش ُب 
. أفبلـ زماف بصفُت مم األزرار دارماً، كأنى ٤تافظ أو واٍؿ ُب مديهة بعيدة

بهطالى يعلو سرتى ٔتمبافة ٤تًتمة، ْتزاـ انريض يكاد يقًتب مم صدرو، كرصل ٭تضر 
معى الفمبتق واللوز، وحُت يقهقى يهتز كلى كطفل صغَت، دانايا بلطف حُت دل ٕتد 
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مقعداً ذات مرة، بعد ذلك تزامبل طيلة المبهرات، انليها ا١تعشر اللطيف وانليى دفع 
اٟتمباب ك هتلماف كبَت، ال أحد يعرؼ انهى الكثَت سوى أنى يصلي العشاء ُب 

اٞتامع يقضي فرض ربها أواًل، ٍب يهبط للمقهى ليليت الغهاء، سوى أف رقبتى العريضة 
ا١تدكوكة توحي أبنى رريس ٣تلس إدارة أو انضو ُب اجمللس انلى األقل، ويي ٘تازحى 

 :

أخبارؾ اي سيادة العضو؟ - 

. وتضحك

. ماذا أفعل؟ لمباشل فالت - 

. لمبانك فقط- 

ٕتلس معى فقط ُب ليارل الغهاء، لكهها دل تذيب ألبعد مم ذلك رغم أنى رمى حباؿ 
. الوصاؿ، انرفت مم انيهيى أنى ابحث انم رمية انابرة ال انم مباراة كاملة

. نظرتى تلمبع وال تربت، انيها ثعلب ال انيها حصاف، تقوؿ ٟتلومة.. 

 .دل تًتؾ مقعديا ّتانبى، لكهها راحت تدفع حمباهبا بعد ذلك

حلومة ال تمبتطيع أف تهقلها لطاولة درة احمل وزة، قل احملتلة سلفاً مم طارفة الذكور، 
وال ٕتلس انليها امرأة أخرى غَت حلومة، حىت حلومة نفمبها ٤تمبوبة انلى الذكور 

. ُب الغالب
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ويو ذكر وحيد ٬تلس انلى طاولة مهتحية كأنى يراقب العادل، كأنى يريد أف ٭تركى أو 
يديرو مم مقعدو، لى ٝتت مهيب لوال ضحكتى اليت تهفلت مهى، ٭تاوؿ دارماً أف 
يصدِّر لك يذا الشعور بصمت طاغ، وورى رامد ُب كل االٕتايات، سراناف ما 
يقع مهى حُت  تطارد انيهاو ان يزة مارقة، حُت ٯتد يد األبوة انلى كتف يها وظهر 

: يهاؾ، خصوصاً حُت يبلطف حبيبتى ا١تغهية 

. إنشاء هللا سأرعلك تغهُت أٚتل غهاء، ستغهُت معي أحلى األغاشل-  

أطلقت انليى درة اسم بورقيبة مم قبيل التهدر، غازلت بى الضباط ا١تهتشريم ُب 
ا١تقهى، تزلفاً لمبلطة تعمبكر ُب مقهايا وٖتمل دبيب الهملة إذل أماكم مظلمة، 

. وٖتية واضحة واربة للعهد اٞتديد

. يشوؼ لى رامع يصلي فيى، أو يبحث لى انم قرب-  

: ويو ُب دنياو، ال يكف انم دؽ األبواب، يهمس ُب أذف رٛتة

. أ  نفمبي أطلع القمر- 

. القمر معموؿ مم ربهة بيضاء، لنب أبيض، وأنت ال ٖتب غَت اللحمة - 

ويو كأنى ليس يها، بورقيبة راح، بورقيبة راء، بورقيبة سقط مم العيوف، مم انيٍت 
: رٛتة ٖتديداً، سقط حُت اقتحمت زورتى ا١تقهى بغتة،   رذبتى مم ربطة انهقى

! تصرؼ انلى الهمبواف، وال تصرؼ انلى دارؾ - 

. خرج خلفها كفأر
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يي ال تكرو الرراؿ، ابلعكس كانت تكرو رربًل واحداً مات ؤتوتى أخذ الكرو معى، 
. لكهها راحت تشمئز مم يذا البورقيبة فقط

 راحت تمبلم مم بعيد وتبحث انم مقعد آخر، انم رزؽ آخر، فكرت كثَتاً ُب 
رزقها القليل، تذكرت أهنا مايرة ُب صهع اٟتلوى، صهعتها ُب داريا، أتت بصيهية 
مهها إذل ا١تقهى، وزانت انلى اٞتميع ٤تبة ابليد اليمٌت انلى أمل أف يشًتي أحد 

. مهها ابليد اليمبرى ُب ا١ترة القادمة

اانتذر أبو رعفر أبنى مريض ابلمبكر، وإال ال ًتى مهها كل أسبوع، لكهى ا ًتى 
. ووزع انلى الفلمبطيهيُت وانلى البهات اللواٌب يدلكم لى ظهرو

. سأ ًتي مهك أكثر حُت تتحرر األرض مم ا٠تونة والغزاة- 

ال أحد يشًتي، كل ا١توروديم يشًتوف بضاانة أخرى ٢تا انبلقة ابٟتلوى لكهها مم 
. نوع آخر، ُب الغالب يبيعوف

وضعت ٫تها وبعض حلمها ُب حبيبة ا١تطربة اٟتلوة اليت ٖتلم أبف تمباانديا درة انم 
. طريق معارفها وأف تمبافر ١تصر لتغٍت يهاؾ مثل أخرايت تغَتف وأصبحم مشهورات

أحبتها رٛتة، كبهتها اليت كانت تتمٌت أف ته بها وتربيها وأف تظل قريبة مهها بدؿ 
الصبياف الذيم يبتعدوف دارماً،  ٖتب حلومة أيضاً وترانايا لكهها ال تمبتطيع أف 

: ٗتلصها مم المبحاؽ

اي بهيت أنت انهدؾ صدر ٬تهم، ومؤخرو مم ا١تمكم أف يقف انليها وزير الدفاع، -  
.  حراـ انليك ترمي يذو البضاانة للهمباء
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حىت حلومة راحت ترانى حبيبة كأهنا ذاهتا اليت تريد أف تهقذيا ٦تا وقعت فيى سابقاً 
. وما آلت إليى، وإف راقبتها رٛتة مم بعيد حىت ال تمبرح يدايا

لعل يذا ما دلَّ الشامي انلى ا١تغريب، كأهنما تعوضاف بعض خيباهتما ُب راناية حبيبة، 
. ولعل كل واحدة مههما تعوض ُب الباقيات ما يهقصها وما ٖتلم بى

كاف انلى درة أف تظهر كرامتها أيضاً، رانت حلومة وواندت حبيبة، دل يتبق سوى 
ممبااندة ُب : رٛتة، سراناف ما دبرت ٢تا وظيفة ظريفة ُب التليفزيوف كأهنا خلقت ٢تا 

ا١تمبامح كرصل، بر مج يمبامح فيى واحد أو واحدة واحداً أو :بر مج تليفزيوشل اٝتى 
أـ تركت أوالديا : واحدة أخرى اقًتؼ ٕتايى إٙتاً كبَتاً أو فعل بى فعلة  هيعة 

وررت وراء ررل، أو ابم اناؽ ترؾ والديى، يعرض ا١تذيع ا١تشكلة ٍب يدانو الطرؼ 
. ا١تعتدي انليى ليمبامح الطرؼ اآلخر

ورهها ضاحك ابسم، يذو آخر واحدة ٯتكم أف : حُت رآيا ا١تشرج ُب ا١تقهى قاؿ
تبكي، انرض انلى حلومة أف تقـو ابلدور لكم حلومة ال تبكي انلى أحد وإال 
لبكت انلى نفمبها أواًل، رفضت وأيدت رٛتة اليت أثبتت مهارة كبَتة ُب البكاء، 

.      بكاء معددة أبرر

تتذكر فراؽ ابهيها، تتذكر اٟتظ التعس الذي الزمها .. تتذكر ما فعلى زورها هبا
طويبًل، تبكي الرراؿ الذيم ال يشًتوف اٟتلوى، أحيا  تتذكر البكاء الذي دل تبكى 

. سابقاً، تمبحب مم ا١تشزوف، تمبحب مم الدموع اليت حبمبتها ُب ا١تاضي
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تقبض ٜتمبة انشر ديهاراً انم كل بكارية ثبلث مرات ُب األسبوع، ٖتضر للمقهى 
تمببقها ضحكاهتا، تصرفهم انلى حلومة وانلى حبيبة، ٖتضر ٢تم ما استطاانت وما 

.  يشتهوف

ُب ا١ترة األخَتة وردت حبيبة مههارة تبكي ْترقة ألف أحد رراؿ األمم الذي يرابط 
ُب ا١تقهى أصر انلى اصطحاهبا لدارو ابلعافية ويدديا وإال لم تمبتطيع أف تمبتشرج 
رواز سفر تعرب بى إذل مصر، وردت حلومة تبكي مرتُت، واحدة مم أرل حبيبة 
واألخرى ألف رواز سفريا سوؼ يتأخر اناماً آخر ألف إرراءات التقاضي بطيئة، 

. وقضااييا ًب ترحيلها للعاـ القادـ

.   احتضهتهما ُب قلبها الذي يهتظر ابهيها و حبيباً حهو ً يهبط ُب أية ٟتظة

. يذو ا١ترة كانت تبكي ْتق
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ابب النار 

 

قل انهها ما تشاء،  امؤل انيهيك هبا، افتحمها انلى اتمباانهما كي تمبتطيع أف 
تمبتحضريا بكل تفاصيلها إف غابت، العهها ُب سرؾ إف  ئت، ألنك ال تمبتطيع 

الوصوؿ إليها، أو أف تت ايلها، ٯتكم لك أف تغالب ضعفك وترغبها انلهاً، ُب 
 . الغالب سًتغبها، فحكايتها حكاية ورمبديا رواية

ال ٖتاوؿ أف ٗتمم معها،  كل ما انليك أف تهظر طويبًل ُب انيهيها حىت تمبتقر 
رسالتك  ُب مكاف ما مم بئر رغباهتا، وانليك أف تهتظر الهتي ة، فمفاتيحها ُب 

 .ريبها وحديا

يي وال فشر ال تعبأ ابإل ارات العابرة، وليمبت انضواً ُب ا١تهتشب القومي للحمَّاـ، 
ال تذيب إليى إال ١تاماً للزيهة أو لتفك زنقتها إف ضاقت، مم الهادر أف ٭تدث يذا، 

للمقيمات نصف اٞتميبلت، لل ميبلت ا١ترتبكات،   اٟتماـ للهاوايت العابرات،
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وحىت إف أكلتك ساقك ومشمت رارحة  واء رمبدؾ  وذيبت خلفها، مهما 
حاولت أف تفتح ابابً للحوار لتقدـ رقم ياتفك لم ترد، وإف ردت تلطفاً او إهناًء 

 :للموضوع، ترد بكلمة واحدة

. يعيشك- 

. تغمبل يديها و٘تضي

ٯتكم لك إف كهت مم أصحاب اٟتظ أو دانت لك زورتك ُب ليلة القدر، أف 
 .تظفر هبا،  لكم حذار أف تقع ُب انشقها

كل الذيم ذاقوا  ريا وأحرقوا حطبهم ُب رمبديا ، ودوا لو يررعوف ٞتههم مرة 
. أخرى

حذار أف تعشق واحدة بكل يذو الفتهة، اربط مشاانرؾ إبحكاـ قبل أف تغطس ُب 
. بئريا، وٖتمبس رأسك ريداً قبل أف تدخل غابتها

ستتلوى بُت أحضانك مثل أفعى طيبة لدغتك لدغة اٟتياة ٍب تهمبل بعد أف قرصتك 
. قرصة ابلدـ ُب قلبك، ٍب ُب  فتيك حىت ال ٕتد ما ٖتكيى

إف كهت مم رواد ا١تقهى فمبتمبمع انهها مم مصمصة الشفاو، قد ال تصادفك 
. حىت لو دل تريا مم قبلكثَتاً، لكهك ستعرفها انلى الفور 

ستمبمع ضحكتها، راحدة داكهة، تمببقها قبل أف تضع ساقيها الكرٯتتُت داخل 
. ا١تقهى



 210 

 مورة حارة تضرب ا١تكاف، غصم الباف ٮت ل مم قوامها، متاية مم التفاصيل،
 .كراسة الشروط تهطبق انليها ْتذافَتيا، متوافرة ابلهمبشة األصلية

: وأصوات تهبعث ف أة ال تعرؼ مصدريا ابلضبط 

. اللي أانطاؾ يعطيها- 

ّتمبد أميل إذل الطوؿ تدخل، بعيوف  رية، ممبحوبة بزاوية، أقرب إذل الضيق  
كانتا واسعتُت ٍب ضغطتهما لت مع  ياطيهها معاً فضاقتا ، تدرؾ أنت أف الشر 
انهدو نظر، ال ٯتكم أف يكوف أٚتل مم ذلك، وأنى ُب غاية الذكاء، انرؼ كيف 

. ٮتتار روحاً يمبكم فيها وٯترح براحتى

.  ياطُت اإلنس يلت-  

ببشرو مديونة ابلزبدة، أبفعى تتلوى ُب ظهريا تدخل، كلها تتلوى، ّتوانب زاردة 
 فرة غَت مهفرة، ٖترس ا٠تصر مم الهاحيتُت، مراتحة ٘تاماً مع الردفُت، وبهطاؿ مم 
اٞتيهز لى ريباف مم ا٠تلف، كل واحد  ٤تلى بمبوستة،  تكاد تهفتق،  دفعتهما 

الع يزة ٔتقدار حىت فتحا أسهاهنما، وإف ظلتا متشابكتُت انلى واند، تكاد تمبمع 
. صوت انراكهما

. ا١تلنب يروح فُت رهبك- 

بلوزة حريرية دارماً، وحديا أو ٖتت راكيت قصَت رداً، ممبحوبة انهد طرفها 
األسفل انلى  كل يبلؿ مقلوب، أو قبة مفرغة انارية مم رانبيها ْتذر، كأهنا 

ررت خارفة مم حزاـ البهطاؿ، وُب ا٠تلف، ُب مهتصف ا٠تلف مم أسفل يتدذل زر 
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طويل كأنى زر طربوش يتأررح فوؽ  ق ان يزهتا ٘تاماً، تكاد توقم أهنا ان هتها 
ابلبهارات ا٢تهدية، صبتها ٔتزاج ومزيج حار ُب قالبها قبل أف تضعها ُب مكاهنا مم 

. رمبديا، أو قل إهنا رٝتتها بعهاية مدبرة  قبل أف تضعها ُب مكاهنا مم البهطاؿ

: وأبو هدي مم ٥تبئى البعيد ُب الزاوية بصوت ٯتؤل ا١تقهى

 .إرحم اي ظادل.. إرحم- 

وسودانياف انابراف ٬تيئاف مرتُت ُب هناية األسبوع، ٯتصمصاف  فايهما الغليظة، 
أحد٫تا بعد أف ٗترج انيهاو يلتفت متقداً  بلوانة واضحة لصاحبى المبارح ُب دنيا 

: أخرى ويقوؿ ْتمبرة طويلة

. حارات... انهديا حارات،  انهديا حارات- 

. كعبيها حىت تصل اذل مقعديا ُب زاوية نعيمةٗتتاؿ داخل ا١تقهى انلى إيقاع مهغم ؿ

 متيمة بروحها، انهديا حق، وحطبها و ريا تكاد تمبمع أصوات طرقعتها، حضور 
. ليس أ بى ٔتوسيقى  انمة ، أقرب اذل إيقاع طبلة صاخب

ْتزاـ المع لى غرة انريضة غَت ٤تكمة، تًتررج وتصهع صواتً خفيفاً لكهى ممبموع 
ابنتظاـ، كأف ابم أحد الشياطُت مازاؿ ُب ا١تهد يلعب بكرة صغَتة مم  ر أو 

. يته ى تعويذتى األوذل  ٖتتى

: وأبو هدي ٮترج انم وقارو، يعاود الكرّة بصوت ممبموع 

. أموت ُب الوسط- 
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تغَّت إتايها، تقًتب مهى ٓتصر تكاد ا٨تهاءاتى تضغط مم الهاحيتُت انلى بعضها 
:   وضحكتها الداكهة العالية تمببقهالتتبلمس،

 .ٖتت الوسط  بشويى، وأنت الصادؽ- 

: تصدمى، ٭تاوؿ أف يمبتعيد وقارو لكهى ٮتاؼ إف ترارع أف تشعر هبزٯتتى أمامها 

  - .ستدخلُت اذل اٞتهة ٔتبلبمبك

ومم غَت مبلبس وحياتك-  . 

ا١تبلركة ذكور وأنت تعرفيههم أكثر مٍت-   . 

. نصف ابتمبامة وتغادر

. ربها يكوف ُب انوف ا١تبلركة- 

. يهمبحب بضحكة خفيفة، ولمبعة انابرة دوف خمبارر كبَتة

ونعيمة ترقبها حىت هتييء ان يزهتا ا٠تالدة داخل ا١تقعد، هتيئها انلى مهلها، ساؽ 
 . فوؽ األخرى بزاوية مارلة قليبًل حىت يزيد انرضها ُب العيوف

. فردت الهوتة واستعدت للعزؼ، و ياطُت الرغبة تتقافز ُب العيوف

اٝتها ألفة، اسم ُب غَت إتاو، ال أتلف أحداً إال بصعوبة،  حىت لو مازحتك مرة، 
أو مدت طرؼ حديث معك، تبدو كأهنا دل ترؾ  انلى اإلطبلؽ مم قبل، تت ايلك 
بربود كأنك لمبت يها مم أصلى، حىت إف حاوؿ ٣تيد اللبهاشل بورهى ا١تكشوؼ أف 
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يعابثها وأف ٮترؽ المبتارر اليت صهعتها لهفمبها، تمبدد لى الضربة القاضية مم أوؿ 
: رولة  ويي تلعب ْتاربيها وتطرقع أصابعها

.. الليلة ليلة وارقص اي قهديل- 

. العروسة طويلة، وابب الدار قصَت

٪ترة غامضة ٖتت بلوزة حريرية، وصلت اذل البكالوراي بصدريا، وخررت مهها 
بع يزهتا، حاولت أمها أف تزورها لكهل تونس ثري ، يهفض انههما أايـ الفقر 

. الذي انا تا فيى

. رفضت

. ٘تهت أف تكوف انارضة أزايء، لكم مم صادفتهم كانوا يريدوف مهها أف ٗتلع األزايء

أتيبت لفرصتها اليت راءهتا ٕتري، انريس يعيش ُب أورواب، وآخر ُب ا٠تليج، دل 
تكم تعرؼ أف الهقود أصبحت تزرع ُب األخَت، اختارت األوؿ،  قالت إهنا وقعت 
ُب غرامى وانرضت بضاانتها سريعاً، تعا قا وأصبحت حكايتهما مضرب األمثاؿ، 
. وضع ختمى انلى انلبة اٞتواير، لكهى ُب اللحظة األخَتة قطع تذكرة واحدة ومضى

. ورعها، نظرت لهفمبها ُب ا١ترآة وأطالت، أقمبمت لتأخذف كل  يء مهما كاف

: طار وخّلف ٚتلة غريبة، ظلت ٖتفر ُب قاع دماغها طويبلً 

.  ال أٖتمل أف أانيش مع كتلة اللهب واٞتماؿ يذو، ال أستطيع-

 .سرقها وطار
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قررت أف تتقدـ ببضاانتها، تلعب ابلعقوؿ وٖتصد اٞتيوب، ترد القلم الذي 
. أخذتى انلى حمبهها

. تريد كل  يء وبكل الطرؽ وبمبرانة

يبطت اذل سوؽ العمل بورعها، تمببقها رغرافيتها، أطلقت  ياطيهها 
 .أمامها وتبعتهم مم قريب

رمت  باكها سريعاً انلى صاحب مطعم كبَت ُب مهطقة ا١تهار، انهدما غطاو 
صهديا انرض انليها أف تعمل انهدو  أمَتة  ُب البيت بدؿ  دلة ا١تطعم، أف 
تكوف صاحبتى ، أقمبم أنى رايز إب ارة مم إصبعها أف يؤرر ٢تا ممباحة 
ُب القمر إف رغبت، لكهها أصرت انلى العمل، يي اليت ٬تب أف ٖتدد 

 .ماذا تريد ومىت تريد ولو كاف خطأً 

 .معك ُب البيت والغيط- 

أوكل ٢تا رهاز صرؼ البو ت وٖتصيل الهقود، ُب ١تح الربؽ هنبتى قبل أف 
يههب رمبديا، تعرؼ كيف تمبرؽ الهقود وتضعها ٖتت ان يزهتا ا١تكتملة، 

 .وتعديا ساخهة بعد أف تهتهي ورديتها

قررت أف تصهع ممبتقبلها بهفمبها، بيديا، ال تمبلمى ألحد بمبهولة وال 
بصعوبة، أظهرت  راية ال أبس هبا ٕتاو الهقود، و راسة متهايية ُب 

 .الفراش

.قررت أف تغرؽ وتغرؼ حىت ولو رقصت ُب قاع كأس  
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اكًتى  ٢تا  قة ،  ُب الههار معاً داخل ا١تطعم، تراقبى وترقب نقودو، وُب الليل معاً 
 .داخل الفراش أو انلب الليل

. كل ليلة أحد تشًتي مبلبس رديدة بضعف أرر كل العامبلت معها  هرايً 

خطفت ا١تطعم .. ٬ترؤف  أف يهطقم  حت وساحت والبهات ٭تمبدهنا لكههم ال
. بصاحبى، رعل مهها أمَتة انليها ُب الههار، أمَتة انليى ُب الليل

. مصتى ورقاً أخضر وانوداً أخضر، اٟتياة قصَتة والبحر ٭تب الزايدة

وألف اِنرؽ الشر ُب انُت وانرؽ الغدر ُب أخرى  بعت مهى سريعاً، وضعت انيوهنا 
انلى موّرِد ا٠تضار واللحم للمطعم،  اب وسيم أ قر مثل األرانب، فارأو ذات 

  :يـو

. ألفة تع بٍت،  ر و هد- 

 .ألفة صاحبيت، انيب انليك- 

. كاد  يلكمى

 :يصمت ٟتظات ٍب يقوؿ  

. قل كبلماً غَت يذا، لقد ٪تت معها اندة مرات آخريا ابألمس! صاحبتك- 

:ونعيمة ٕتز أسهاهنا ْتـز وحمبد  

انُت فارغة دارماً، ال ٯتلؤيا حىت الًتاب، ساقطة مم يومها، خطفت الررل مم - 
، كانت  رمة ُب العز ورفمبتى بقدمهازورتى وصاحبت انليى . 
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 .تهقح انليها حكاية ا٠تطف، تتذكر ما فعلتى أختها

 .كثرت المبكاكُت واألقاويل 

الغافل، وأف كل ررل أان بها داخل  اكتشف ُب ٟتظة أنى كاف الوحيد الفاضل
 .ا١تطعم أخذ ساندويتشاً وأخذت رقم ياتفى

البصقة الكبَتة اليت تلقتها ُب ورهها انلى رءوس األ هاد دل  تغَت  يئاً فيها، لكم 
 ودرة صاحبة ا١تقهى تلقفتها بريبة، فكرت أف تصديا  مرارهتا دفعتها إذل ا١تقهى

 .لكهها قررت أف تكمببها بعد أف رأت إمكانياهتا ا٢تارلة

تعرؼ أف إيراد ا١تقهى يتضاانف انشر مرات بمببب يؤالء البهات ولواليم ٢ترب 
 .و١تا أتى معظهم مم أصلى الرراؿ إذل مقاو أخرى

إذا سألتم هللا فاسألوو البشت، راءيا ٓتتها ٬تري انهد ساقيها : وألف اٟتكمة تقوؿ 
الفاتهتُت، صادفت أ١تانياً انابراً يعمل يها لشهور، خطفتى مم أوؿ بصة، سرقت 

المبمار مكلف ُب العادل أٚتع، ويها بُت كل ٝتراء وٝتراء  .. انقلى، سرقتى كلى
واحدة تدفعك إذل حافة اٞتهوف، وٝترهتا قاتلة بلوف القرفة الشاحبة ورارحتها  فوؽ 

 .قارة ملتهبة مم التفاصيل

الشقق ٕتري ُب إثريا، تبلحقها، خلف ان يزهتا، اكًتى ٢تا واحدة، وبعد ليلة 
 .واحدة أيضاً انرض انليها الزواج

 ٜتمبيٍت تقريباً،  انم ولطيف وا٠تممبيهيوف يم أفضل طريدة، سم ا١ترايقة الثانية، 
أرض واسعة ألية واحدة ساخهة تريد أف تؤمم ممبتقبلها أواًل، ٍب تعيش حياهتا كما 
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بمبرانة لكهها دل تقل ال، وأ١تاشل ُب اٞتيب خَت مم  ٖتب فيما بعد، دل ٕتب بهعم 
تونمبي انلى الش رة أو ُب أورواب، بعد أف صار متيماً هبا مم أوؿ رغبة، ٘تمبح بى 

 .كل الصفحات اٞتديدة  كل الصفحات القدٯتة، وتكتب ٔتداد نقودو

أ١تانيا متشددة ُب لغتها، وح ز لهفمبى . . ح ز ٢تا مقعداً ُب معهد تعليم اللغة
مقعداً انلى اثشل طيارة بعد أف  ـ انميقاً ُب كهفها وارتوى مم خزانتها، تزّود حىت 

 .يعود

. أانطايا مصروفها لشهور

غرؼ مم انمبلها وسافر قلقاً انليها لكهها ربتت انليى، بددت قلقها وقلقى ٔتضارعة 
. الرراؿ، كل يـو أو كل أسبوع ررل

لصقة بغراء مم ٢تب، مم يع بها أو ترغبى ترميى ٓتطافها، ٘تصى حىت آخرو مم كل 
 . ُب آخر الليل  بقعة ُب بدنى، تهظفى وتهظف ريوبى ٍب ترميى

نتفت ريش ربع ا١تديهة وحديا تقريباً والباقي ُب الطريق، ونعيمة تضرب كفيها 
 :وتقوؿ

. ريب بعث لك اٟتبلؿ وا١تادة، وأنت تلعبُت.. مخ التونمبي يكذا- 

. كأهنا تلـو نفمبها، كأهنا تتحمبر انليها

، تمبكر  تغشى العلب الليلية كملكة أسقطوا حكمها وحولوا الببلد إذل ٚتهورية
 .انلى حمباب مم يمبتطيع أف يصطاد  ريا
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ُب الصباح ٖتاوؿ أف تعرؼ أواًل إف كانت تهاـ ُب  قة أـ ُب  قتها حىت يزيد 
. اٟتمباب

 .  ربت انلى حمباب العشرات، وأانطتهم رقم ياتفها للغد الذي لم ٬تيء

 .امرأة فادحة ومطرح حهوف

 لكهها دل تبك وال مرة وحديا أو انلى صدر  رغم أهنا ال تعرؼ ماذا تريد ابلضبط،
 .أحد

٤تتالة كما أُْنزؿ ُب الكتاب، أتخذ نقود مم يضارعها حىت لو أكرمها وحىت لو 
 .أوصل فشذيها لصدريا

اناـ طويل، ويي طويلة ٖتب الطويل، واأل١تاشل مشتاؽ انلى  ر، يطفئ ٢تيبى إبرساؿ 
:  الهقود، تلقفها وتقوؿ

 .فلوس مم ا١تتعوس-  

سارحة طواؿ الليل،  رمة طوؿ الههار، لكهها طيبة مطيعة ال تهمبى درس المباانة 
 . ا٠تاممبة ثبلث مرات أسبوانياً ُب معهد تعليم اللغة األ١تانية

. طارت وُب اثشل ليلة تزورت

 دل ٕتد  ،  تقوؿ  ُب أ١تانيا وردت نفمبها ُب بلد نظيف،  انهديم أخبلؽ بيضاء
لو ً رمادايً واحداً إال ُب غيـو المبماء، تلتفت  حية نعيمة، تفقع ضحكة انارمة 

 : ساخرة
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.  س انهديم لنب أبيض- 

.كل حارة انهديم بيضا، حليب البقر مثل حليب البشر كلى متشابى-   

: تكمل ضحكتها

 .ليس أزرؽ كما انهد - 

الرقص طقس ُب اٟتفبلت يهاؾ، ُب البيوت، : رقصت كما دل ترقص ُب حياهتا 
اليد ُب ا٠تصر ال .. غهاء ابٞتمبد، حالة فرح ابٟتياة، حياة أبلواف، رقص واضح

 قد تضغط  تهزلق سهواً انلى الع يزة ، ال تتحايل، األصابع تعزؼ انلى اٞتمبد،
لكهها ال تهبش،  اليد انلى الكتف وساـ ٤تبة وقرب، تربت ال تعبث وإف أوغلت 

 .توغل بفعل دوامة الهشوة اليت يدوروف فيها

كل واحد وزورتى، كل واحدة وصاحبها، دل ٕتد أحداً ٯتد يداً بُت ساقيها، وال 
 .قرصها ُب ان يزهتا، وإف أ ادوا هبا انلهاً ُب ورهها وورى زورها

حىت الهميمة بيضاء، دل يعطها أحد رقمى، .. دل ٕتد مم تتبادؿ معى صهوؼ الهميمة
 .دل يلحقها ُب اٟتماـ، دل  ٕتد مم ٖتتاؿ انليى أتخذو وقتما ٖتب  وتًتكى وقتما تريد

 بعت مم الشمبانيا، مؤلت روفها وأغرقت رمبديا، ٛتمتى هبا  ليلعقها أحديم، 
 .٘تهت أف  يفعلها أحديم ٍب ٘توت

. دل يقرهبا واحد، لعقويا ٚتيعاً ُب طقس احتفارل كأهنم يزفوف كليوابترا ألنطونيو



 220 

يي ابلطبع ال تشبع ، تكاد ال تعرؼ ماذا تريد، ٣تايدة راحدة أصاهبا الض ر، 
. بّدؿ زورها األماكم واألصحاب

ُب فهادؽ بعيهها وردت ضالتها، يمبهروف معاً، يشربوف حىت مهتصف الليل بليل، 
 ُب قمقم مم ٨تاس  انهدما يدخلوف يعلقوف معاطفهم، يضعوف مفاتيح سياراهتم

٦تلوء بهشارة خشب، وبعد انتهاء المبهرة حيث بلغ المبكر مبلغى وارتفعت الهشوة 
، الهمباء يتقدمم أواًل  ابٞتميع نصف مًت انم األرض، تفكر يي فيمم سَتفعها

طبقاً لقانوف الذوؽ، ٘تد واحدة بعد األخرى يديا ا١تباركة ُب القمقم  تلتقط مفاتيح 
أية سيارة حمبب ٓتتها وٗترج، تشّغل مفاتيح المبيارة انم بعد،  تعرؼ مكاهنا مم 

تركب فيها تهتظر صاحبها، تذيب معى تهاـ انهدو وُب الظهر  ضورها الذي ا تعل،
 .تقريباً أيتيها زورها أويوصلها صاحبها اٞتهتلماف العابر الذي وقعت انليى القرانة

 .يي ُب الغالب تتأخر حىت العصر

الذي يروؽ ٢تا   أان بتها اللعبة، تتقدـ اٞتميع،   غلت ماكيهة حيلها لتعرؼ مفتاح
لتمبحبى، يي الوحيدة اليت تغَت ا١تفتاح بلمح البصر إف دل يع بها صاحبى أو  مت 

 .معى مم قبل

.  س مبليكة: تقوؿ بػغيظ 

أتت انلى كل ا١تفاتيح ، دل تشبعها ا١تفاتيح البيضاء، ُب الههاية أصبحت لعبة ٦تلة  
 اللعب الدارم ا١تهتصب دوماً، دل تشف كل غليلها،  ، ويي تعشق االحتياؿ الدارم 
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الذيم انربوا البحر  صرخت صرخة انالية ٍب طارت إذل أوالد بلديا والبلداف اجملاورة، 
. خلمبة،، حرقوو ألرل فرصة انمل، حلم، وفتاة بيضاء

احتالت، انرفت مكاهنم سريعاً، ٘ترغت وسطهم  كذربى رارعة مهذ اناـ، فتحت 
دل تشف  ساقيها لئليور احمللية المبمراء وسيقاف األفارقة، اليثة متبلحقة اللهاث،

غليلها بعد، فتحت ان يزهتا أيضاً ا١تهافذ يها تعشق بعضها، اباندت بمباقيها بُت 
. األبيض واألٛتر وتركت األٝتر ٯتوج و٭تكي

وصلت للمبقف، دل تعد ترى ا١تبلركة، كريتهم وتركت للشياطُت الطيبُت أف 
يتبادلويا بقمبوة افتقدهتا ، دل يكم انطشاً فقط ، أفرغوا فيها قلقهم وتوتريم وضيق 

 .وأحيا ً هب ة انابرةانيشهم 

.  كل واحد يدكها و٭تلم  ببهت بيضاء وحليب أبيض

غرقت فيهم لًتوي هنمها لتلعب يي لعبتها، أتخذ ما تريد انلى طريقتها، ويم 
استوصوا هبا خَتاً، فرُدوا ٢تا أ رانتهم الهافرة دوماً ُب انتظار اإلقبلع هبا،  نصبويا 

دارماً ُب انتظاريا، لكههم دل يمبتقروا ُب مراكبها طويبًل،انهد أوؿ رحلة رديدة 
 .تركويا

. وزورها قلق

.  فورئت حُت وردتى أمامها، دل ٕتد انهديا ٥تزو ً مم ا٠ت ل يداري انريها

نظر إليها ابحتقار ٘تهتى، أانطايا ظهرو ومضى، حُت ٟتقت بى صرخت انالياً أيضاً 
 :
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أريد بشراً .. كل حارة انهدكم بيضاء، دل أاند قادرة انلى ٖتمل األخبلؽ الهظيفة.- 
. ال مبلركة

. انتظرت قليبًل حىت يبط ٛتلها، كتبت البهت المبمراء ابٝتى وتركتها

طارؽ بم زايد كاف ُب حكايتها، أحرؽ ا١تراكب حىت يقطع فرصة ا٢تروب انلى أي 
. كاف وليوارى كل واحد مصَتو بروح ا١تقاتل اليارس ليهتصر انلى ا١توت قبل العدو

ويي أحرقت كل مراكبها، حرقت الركاب والشاطئ أيضاً لتشلق فرصة غَت 
. مورودة، وستعود انلى طريقتها

كبل٫تا أطلق خيالى، يو صهع حيلة ٭تتاؿ هبا انلى ا٠توؼ مم ا١توت، ويي صهعت 
. حيبًل لتحتاؿ انلى ا٠توؼ مم اٟتياة

حيلتى وحيلتها صاربتاف، كل انلى مقاسى، يو ورد ساحة ومعركة مرغماً،  ويي 
. ٗتلق كل يـو وكل ساانة معركة تفارىء هبا نفمبها لتفارىء اآلخريم

يو ال يعرؼ ما يهتظرو ابلضبط مم أيواؿ لكهى يعرؼ ماذا يريد، يي تعرؼ ما 
.  يهتظريا لكهها ال تعرؼ ماذا تريد

.  الفارؽ الوحيد بيههما أنى صهع خياراً واحداً، ويي صهعت خيارات متعددة

الطريق المبهل ال يهاسبها، البحر ا٢تارج أوذل هبا ليطوحها، لتحتاؿ انلى رايحى 
. برايحها حىت تعود
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انادت ليس ُب ريبها غَت  هوهتا،  بعت مؤقتاً مم الهقود، ونعيمة وأبو  هدي 
. يرقباهنا بعيوف غاربة

غارباف اترهاف ُب حكايتهما، ُب انتظار بر٬تيهف الغارب الذى  قد يطل مم الباب 
. ُب أية ٟتظة، حيث انيوهنا ممبمرة يهاؾ

 تقطع ألفة انليهما الطريق، تقًتب مم أبو هدي، الوحيد الذي تشعر برادار األنثى 
أنى ال يرغبها رغم كومة األلفاظ اليت يرميها ُب طريقها، رغم مبلبمبى العادية وأنى ال 

ٯتلك مليماً فارضاً، لكهى ٯتلك  يئاً ما داخلى يظهر انلى ورهى ٬تعلى ُب نظريا 
أقوى الرراؿ، انيونى  بعانة وورهى ٦تتهع ممبتغم تريد أف تكمبر أقفالى، تقرر أف 

. تفض أختامى، يذا الذي يظهر ُب انيونى أنى انا ق قدصل لكهى ال يقًتب مهها

: تقًتب

 .Lamourٖتب تعمل  - 

 !!!!نعم - 

: تضحك وورهها اٞتامد يتحرؾ

ٖتب تعمل المور؟ - 

. أانملى وأانمل الذيم خلفوو، أانرفى أكثر مهك- 

. تدرؾ أنى رٔتا دل يفهم لكم حبلى طويل

ٖتب تعمل سكس ؟ - 
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أبو هدي الذي بوغت دل يشأ أف تظهر ربكتى الداخلية انلى ورهى، صياد قدصل 
تهعشم مهاطق .. اانتزؿ بعد انشقى ألـ زيهة، اناؼ الهمباء لكهى يعشق ابرعات ا٢توى

. الروح الباردة، تدّلكهها بضحكاهتم ا١ترقوانة  وإٯتاءاهتم البلذانة

توقظم تلك األحراش احملروقة اليت لقيت حتفها مم زماف ودل يتبق مهها إال رماد 
صدىء، تهفضهها مم سباهتا البارد، تصبنب ماء غه هم انلى الرماد لتحدث 

الصدمة ويهف ر اٞتمبد مم ارتطاـ الهار ابلهار، ويصااند ٓتار قدصل ٍب تتفتق الع يهة 
.  يئاً فشيئاً 

. هتزو برفق ُب كتفى

. لم تقدري انليَّ - 

: تفلت مهها ضحكة فاٖتة 

. ابلمبياسة والمبّيوسة، رأس الفيل ُب الهاموسة- 

.  ْتدة تثبت انيهيها اٞتارعتُت  ُب انيهيى

دل تهم ..   يطانى يلكزو بقوة ليلقي نفمبى ُب أتوف  ا١تعركة، فقط ليكمبر ٢تا أنفها،
.  مع انا ق مم قبل، دل تصادفى

لكهى ْتدس العا ق القدصل، ابم الليل والقهابل واالنتظار والقلق يعرؼ أف  بكتى لم 
. تعود سوى ابلقواقع



 225 

ال تضحك انلى نفمبك اي أبو هدي، أنت دل تعد تمب ل أيدافاَ حىت ُب  بكتك 
احمللية ُب ملعب البيت، وزورتك التونمبية اليت تزورتهاانلى غفلة مم اٟتياة، وانلى 
خوؼ مم أال ٕتد مم ٮترب انم موتك تركتك  ألنك ال ٖترز أيدافاً ريدة، غادرت 

 .وقالت لك إنك اناطل انم العمل

تعرؼ، أ   فت الثورة الفلمبطيهية اليت ٖتكوف انهها انهدما كهت ُب أ١تانيا، - 
ودل يقم أحد ابلثورة -  ابلصدفة - مشيت مرات ُب ا١تظايرات مع زوري وأصدقارى

 .معي

. يتطلع ُب ورهها

ما رأيك أف نقـو ابلثورة معاً ؟    - 

: ٭تاوؿ أف يغَت ا١توضوع، تقطع انليى الطريق سريعاً 

 .وأ  سأمثل إسراريل وانليك أف تقتلٍت-  

 .يمبت مع داخلى، يداانبها حىت ال تمبحب ررلى

. أنت أٚتل مثاؿ انلى الثورة، بل أنت أفضل مهها-  

 تعرؼ مايي أحلى حارة ُب الدنيا ؟-  

. اٟترية-  

 .ال ال، أحلى حارة ُب الدنيا اٞتهس اٟتراـ-  



 226 

صحيح إنى ٯتوت ُب العايرات لكهى يعشق الباترونة مههم اليت ال يطا٢تا أي واحد 
إال ُب ا١تهاسبات القومية، ال يرضى أبية واحدة وال بواحدة  اندٯتة  الروح، والباترونة 

صاحبة ا١تقهى اليت تداانب خيالى، اليت ٯتكم أف يكمبر أرهحتى ويطَت إليها غَت 
. مورودة اليـو

: تدؽ الطاولة أبظافريا لتمبحبى، ٍب قبل أف تهمبحب وبغمزة ميكانيكية 

. رهز صوارٮتك- 

. رهزي قهابلك- 

: انيوهنا تصعد سبلدل الشهوة بمبرانة الصاروخ وأبو هدي يقوؿ داخلى 

... حَتت ا١توارع اي بهت الػ- 

. يراقبها اناردة اذل مقعديا،  ياطُت الرغبة تتقافز انلى كتفيها

أهنا تهمبى نفمبها ُب اللذة، ال، بل ٕترد اللذة - إف كاف ٢تا فضيلة - فضيلتها 
. نفمبها مم مبلبمبها، وانهدما تمبتيقظ تهشل الهقود مم انُت اٟتادي

ال  يء ٯتؤل ررهتا، هنمة ال ترضى، قاانها مثقوب، ال تشبع مم الهقود والمبْكر 
. واٞتهس

يتشيل لو استطاع أف يت اوز ٤تهتى ويشرب معها كأساً يمبتمتع هبا بُت ر فة 
وأخرى وحُت تصعد دماغهما يصعديا، أيخذيا ٔتاضيها ويدكها ليممبح ْتاضريا 
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ماضيى، يهمبى نفمبى، لكهى ويو يعيد الكأس مم  فتى اذل حافة الطاولة يرايا يهاؾ 
. ُب قاانى تبحث انم طريقة لتشرج 

: يقطع طريقها رورج وسوؼ

. بُت الزحاـ أدوب، أدوب بُت الدروب

يشم رارحة العايرة ا١تتشفية، انايرة ابلعقل ال ابٞتمبد، يرى ورهها اٞتامد، أفشاذيا 
.  الصلبة أفضل مهى

. امرأة تضحك مم رلديا، رلد مشدود خارج مم مارة انملية ٕتميل

. دانارة  العقل تشفط الروح: يقوؿ لهفمبى 

: يهظر إليها مم ٖتت رمو ى

. ٘تثاؿ حي رامد، رابضة ممبتيقظة لكل  يء

كأنك اي أبو هدي حُت تمبتغٍت انم األ ياء ٕتديا انهد قدميك أو ٕتد ما ال تريد، 
إذاً استغم انم ا٠تروج مم يها فلرٔتا أيتيك وحدو، لكهى ال يقدر انلى الزيد، كل ما 

. يمبتطيعى اآلف أف يبقيها ُب قاع الكأس ويدير ورهى

انملت أايماً ُب ا١تقهى وخطفت فرصتها لكهها حُت ررعت، ررعت زبونة للمقهى 
. وزابرهى، رمبديا المباخم دوخ اٞتميع، تلهب وتعرؼ مىت تهمبحب

كها نتمٌت ُب ا١تاضي حُت انملت يها أف يهحمبر بهطا٢تا : وكمبوؼ يقوؿ ْتمبرة 
. قليبًل أو ترتفع بلوزهتا مم أي رانب لهرى أي  يء
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تتمشى اذل مقعديا ّتوار نعيمة، حفلة مباياة ابللحم المباخم، بث حي انلى 
. ا٢تواء مبا رة، سرواؿ مهحمبر وخيوط تهدفع مم أسفل البلوزة ليمبيل الواند

ٕتلس كأف أحداً ال يعهيها، زابرهها كلهم تقريباً مم ا٠تارج، لكهها أتٌب إذل يها فقط 
. لتمارس غواية الصيد اليت أدمهتها

تطلب  يشة وانصَتاً، وحُت يرف ياتفها تًتكهما سريعاً لواحدة مم أانضاء 
. ا١تهتشب، وٗترج لًتكب سيارهتا أو سيارة أخرى

كأف ا١تقهى ٤تض  بق حُت تدخل أو ٗترج، أو كأف مثانتى تهتفخ حُت تضحك،  
تضع أوزاريا ّتوار نعيمة اليت ال تتحملها، طيهتها ال تركب مع  ريا ُب مركب 

.  واحد

: تلتفت  حيتها

. خذي نفمبك اي نعيمة وايدري، أخذت لك بثارؾ مم األرانب- 

نعيمة اليت دل تبلع الكبلـ الذي راء ٢تا انلى اٞترح، ال يعهيها أف يهتقم ٢تا أحد مم 
أرهيب أو غَتو، خاصة ألفة، حىت يي ال تفكر اآلف ُب االنتقاـ،  فقط ٖتاوؿ أف 

. تزيل ورعها

. أحيا ً تفكر أف تدخر مبلغاً للزمم، تفكر ُب قوهتا وأخيها البعيد

: وألفة كأ٪تا تقرأ أفكاريا، وّتملة انابرة للقارات واألوراع 

. رأيت أخاؾ ُب أ١تانيا- 
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: تكاد تصرخ لكم غصة توقفها

 ٓتَت ..

 :تبلع ريقها بصعوبة 

 وكيف أحوالى و١تاذا دل ٗتربيٍت ؟ احلفي .

. صحتى حلوة، ٪تت معى-  

 .ّتملة واحدة أردهتا

 ٓتَت؟- 

.  ٓتَت رداً، خَت بلد - 

. وتضحك

 .تصمتاف، كل ُب ساحة معركتى

 البهت اليت خلفتها تشبهى. 

 .نعيمة خرست،  لكم قلبها اطمأف وإف أخفت

: وألفة تمبتدير  حيتها تهظر بعيهيها الفادحتُت ُب انيهيها

 .أظهها تشبهى كثَتاً، مبل٤تى، ٝترتى، ضحكتى- 

ويو ؟ - 

. اطمئٍت، ٓتَت، لكهى خارف وقلق ويذا أمر طبيعي- 
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وكيف انرفت أهنا ابهتى  ؟ - 

. أ  متاكدة أهنا ابهتى، اللنب ا٠تارف ال يه ب  غَت اإل ث- 
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 ابب البحر

. وانضم وافد رديد إذل طاولة درة

مثل اٟتكاـ  ا١تلهمُت تبدؿ حكومتها مم حُت آلخر، تهقل بعض الوزراء مم 
طاوالهتم ١تقااند زمبلرهم، األصح غرمارهم وابلعكس، حمبب والرهم أو حمبب 

مزارها ال يهم، قد تعيديم مرة أخرى، لكهها تطيل الفًتة حُت يشذ ذكر انم يذو 
: القااندة بمببب غضبها انليى، وأبو هدي ٯتيل انلى أذف  ادي وٮتفض صوتى 

رريمبة وزراء طيبة وذكية،  تفعل  ما يفعلى رؤساؤ   ابلضبط، تهقل مم اٟتكومة -  
. لبلحتياطي  ٍب العكس، واٞتميع انلى دكة قلقة مشتعلة دارماً 

قانوف درة، ال يمبتطيع أحد أف ٮتالفى أو يعًتض، والذي يفكر ٣ترد التفكَت أو 
. يظهر أدشل امتعاض يطرد مم قهوهتا، أقصد حكومتها، ابلكارت األٛتر وال يعود

. وا١تشتاقوف كْثر، انلى طوؿ ذراانك والعدد ُب الليموف-  

. ربها ٬تعلى انامر: يضحك براحة 
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: و ادي يرد بمبعادة كأهنا ستهبط ُب حضهى 

. يي انامرة ومعمرة ابلفتح والضم، أيم ستذيب بعد ذلك- 

انضم وافد رديد، ال يشارؾ ُب لعب الورؽ لكهى يتفرج ابيتماـ ابلغ انلى ا١تلعب، 
يقرأ أسرار اللعبة والبلانبُت، مكانى إذل روار درة ٘تاماً، ُب ا١تقصورة، ٖتت رهاحها 

. اٟتهوف ورانايتها الطرية

غمباف، اسم يمبتعملى الشواـ خصوصاً المبوريُت، يو كذلك غَت أنى ُب اٟتقيقة  
تونمبي مم أب سوري، يرب إذل تونس ُب الثواشل األخَتة مم الوقت بدؿ الضارع، 

قبل أف يُػْقَتل يو وانارلتى، كاف البلانب األساسي ُب فريق لبلنقبلب انلى نظاـ 
، رٔتا لو أتخر  اٟتكم يهاؾ أايـ كانت االنقبلابت ٖتدث كل أسبوع ورٔتا كل يـو

. دقارق النتهى

حط أبوالدو كاملُت ُب تونس، زمم بورقيبة، صار الرئاً، وبطريقة أو أبخرى حصلوا 
. انلى اٞتهمبية التونمبية وغمباف أصبح اٝتى ف أة  سي غمباف

ترىب ُب رو غريب مضطرب، ٭تكي ابلمبورية ُب ا١تهزؿ، وابلتونمبية ُب الشارع 
وا١تدرسة، تونمبي لكهى انهد أوؿ مشاررة انابرة مع رفقارى يتحوؿ لمبوري فوراً، 

: ٭تولونى 

. أ عر ٟتظتها أنٍت أرهيب- 

رٔتا يو مم أحس بذلك، وابلغ ُب تعميق يذا الشعور داخلى، حاوؿ أف يقاـو قدر 
، لكهى اقهتع حُت رفضوا أف يهصبوو رريمباً الٖتاد  استطاانتى، مهعزاًل معزواًل انهد اللزـو



 233 

طلبة ا١تدرسة الثانوية رغم حصولى انلى األصوات ا١تطلوبة، ومدير ا١تدرسة قاؿ 
: بصوت فصيح غليظ 

. تونمبي مم أب وأـ تونمبيُت، وٕتري ُب انروقى الدماء التونمبية اٟتارة -

. كأهنم كانوا ٮتتاروف الرريس-  

.  يذو الببلد ليمبت ببلدو ودل تكم، لكهها ٬تب أف تكوف كذلك

. وأقمبم

أهنى البكالوراي بطلوع الروح، كاف انليى أف يفتش انم انمل يعوؿ بى نفمبى، أو يعوؿ 
. نفمبى ويكمل دراستى، والدنيا يها ضيقة، ويو وأيلى مراقبوف ولو مم بعيد

فليذيب إذل فرنمبا، ا١تكتظة ابلتوانمبة وا١تغاربة واٞتزارريُت، أرض العمبل واللنب، 
ودنيا األحبلـ، واليت كأهنا تكفر انم خطااييا ٕتايهم ابحتضاهنم، أو تعيد 

استعباديم مرة أخرى ابحتضاهنم أيضاً، وبدؿ أف ٖتكمهم ُب ببلديم ٖتكمهم ُب 
ببلديا، لكهى ُب قرارة نفمبى كاف يبحث انم أرض ا١تيعاد، ووالدو وافق بصمت 

. وٕترع أدل الفراؽ مرانوابً مم غياب سهدو، متشوفًأ أال ٬تد مم يدفهى

 حرؽ البحر مع اآلخريم، قطعى انارايً بقميص مفتوح الصدرُب مركب وحيد ابرس، 
. ُب ْتر انار إال مم أحبلمى اليت تهتظرو يهاؾ انهد أقصى نقطة

. كاف ٯتكم أف ٯتوت بمبهولة مثل آخريم وتقرضى األٝتاؾ
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فضلت أف أموت  ٔتزاري ،  أف أضيع ُب ببلد بعيدة انلى أف أانيش يها فقَتاً، - 
. نكرة ببل راو،  ضحية نفمبي بدؿ أف أموت ضحية اآلخريم

ْتث انم المبلطة وا١تاؿ، ليعوض هبما ما كاف ٬تب أف يكونى، ليممبح هبما إخفاقاً 
يعتقد أف ال يد لى فيى، وال ٬تب أف يتحمل نتار ى، يفكركثَتاً فيما لو ٧تح 

: االنقبلب، وأصبح أبوو رريمباً لل مهورية، يمبرح ويهم  ابلصراخ  لكهى ال يمبتطيع 

. كاف انليى أف يفعل ذلك، أف يقاتل للههاية -  

:  يمبتغرؽ ُب اٟتكاية، يكاد يغرؽ فيها  

  حىت ولو مات مم بعد ُب انقبلب آخر ؟ -

. حىت ولو قتل، إهنا ضريبة  الكبار اليت ٬تب أف يدفعها بقهاانة اتمة-    

أبنف طويل  رو ْتافتُت مقلوبتُت للشارج وانيوف خضراء، ٨تيل إال مم الغل 
وحقيبة كبَتة مم  األمل ، ٭تلم بعيشة أوالد - غل يكفي أف تقـو بثورة - 

الكبار الذيم يمبمع انههم يها ويهاؾ وال يرايم، وحُت يضيقوف انليى يقوؿ 
: بعصبية وأسى 

. وال يكمل.. أنت  مو انارؼ مُت أ  ؟ كاف ٯتكم أف أكوف   -   

حُت رفضى البحروحطت قدمى انلى الشاطىء  ـ حىت  بعت مهى األرصفة، 
فكر أف يكمل تعليمى لكهى داس بمبرانى انلى الفكرة، الهقود  حيحة،  
ابلكاد تكفي ألف يكمل نصف اٟتلم ُب الهـو والصحو، وروحى ليس هبا 
مكاف  اغر للعمل ا١تريق والرزؽ البطيء، روحى ُب مكاف آخر  واندتى 
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رايزة،يكفيى أف يعرؼ الفرنمبية ولديى حلم طويل وبضعة  ياطُت تهاـ بُت 
. ثقوبى

الدنيا مع  الواقف كما قالت نعيمة ، حكمة اليـو واألمس والغد، كاف انليى 
أف ٮتًتع لهفمبى ساقُت مم حديد ولمبا ً مم انمبل وفلفل حار، راح يشم 
بقوة، وأنفى الطويل سااندو، رٔتا ورد الطريق صدفة  لكم الصدفة أيضاً ال 
تذيب ألى واحد، رٔتا سعت الوظيفة إليى، لكهى لؤلمانة اَنسَّ انليها ٔتا 

. يكفي وظيفتُت

ورديا تهتظرو مفتوحة األحضاف ُب ساحة الهضاؿ، كاف انليى أف يهاضل، 
أف يقابلها بصدر رحب أو ابألحرى يداني ذلك، كي يمبتطيع أف يرى 

األمور ريداً بعقلى، يعرؼ أف ا١تهاضلُت اٟتقيقيُت مثل أبيى ٭تاربوف بقلبهم، 
. انضم واانياً للمظايرات اليت تقف ضد رفع أسعار ا٠تبز وسم التقااند

يريد أف أيكل أواًل وٯتؤل بطهى، وبعد أف أطمأف انلى ذلك ورد نفمبى بعد 
أسبوع واحد مهاضبًل انتيداً ويتِّيفاً، ٮتًتع الشعارات، يتقدـ أماـ الصفوؼ 

. ٤تمواًلانلى األانهاؽ، وا١تيكروفوف بيدو، ملكى وحدو

األرض ليمبت أرضى وا٢تتافات ليمبت يتافاتى لكهها صااندة مم حه رتى 
. يرسلها إذل انهاف المبماء
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وحُت يتبدؿ األمر، يهتقل إذل مواقع اٟتزب اآلخر كمبكُت ُب زبد، بمبهولة 
ال نظَت ٢تا، نذؿ أو سياسي مم طراز رفيع، فرز أوؿ، وُب وقت قصَت راح 

. يعي  ُب أي موضع  يضع قدميى وحه رتى، وُب أي ساحة يقع واقفاً 

استقر ُب اٟتزب  ا١تعارض الذي يقـو دارماً اب١تظايرات، تراودو دارماً رغبة 
أف يهتف  ُب إتاو  سورية حلمى األوؿ ليكوف ابم رريس، ورريمباً ُب يـو مم 
األايـ، أو ُب إتاو تونس حلمى الثاشل، إتاو ٬تد حه رتى بُت يديى بدؿ أف 

.  تتبشر ُب ببلد الفرنمبيس

اٟتكاية بمبيطة، رايزة، ٖتتاج فقط لواحد هنم متطلع، كثعلب رارع وسط 
٣تموانة مم الديوؾ داخل قفص مفتوح، يعيش وسط الطلبة التوانمبة 

ا١تقيمُت ُب ا٠تارج، ودولتهم ٖتبهم وتطارديم أيهما راحوا، تطمئم انليهم 
وانلى والرهم، ويو يعرؼ كل  يء انههم، ماذا يطبشوف وماذا يشربوف، يم 

. يدرسوف ويو يتظاير وأيكل

كاف ممبتعداً انلى أانلى ممبتوايت التدريب وصدؽ الهية،، رايزاً ألف 
. يتحوؿ إذل راسوس حصري مم الهوع الفاخر و٥ترب دشلء

ويو مم زماف  قم انليهم ٔتا يكفي ألف يعىبء ْتريم و٤تيطُت، ال ٭تبهم، 
واترٮتهم معاً  يبشر ْتراب ُب الظهر ال تهتهي، يم المبابقوف، دل يشاءوا أف 
يعطوو مكا ً ولم يعطوو، يو ابم أرهيب، لى الصدقة والزكاة إف توفرات وتذاكر 

٣تانية ١تبارايت كرة القدـ ُب األانياد الوطهية، فليهتزع مكانى بهفمبى أبية 
. وسيلة، وإف تبدلت الغاية
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الذيم اصطادوو  توقعوا أنى الرأس الكبَت، دارماً ُب ا١تربع رقم واحد ُب أية 
مظايرة، ٭تارب ضديم،  لكهى غَت ٢تم إتاو انقارب المباانة بمبرانة 

الصاروخ ووضع انيوهنم ُب إتاو بهدوؿ رغاربى ومآرهبم، يلعب لصاٟتى أواًل 
. وأخَتاً ضد الشيطاف وأبهارى، وال مانع لديى أف يغتاؿ ا١تمبيح  وحوارييى

الذيم اصطادوو خافوا أف ٭ترض الطلبة ضديم، ضد نظامهم، وأف ٮتلق ٢تم 
مم ا١تشاكل ما يقوض بى نفوذيم، كاف انليهم أف يقًتبوا مم يديى وانيهيى، 
ٯتؤلويا حىت يبتعد انم رقاهبم، قدروا أنى  قم مارؽ، ال  يء لديى ليشمبرو، 

طارش ٔتا يكفي لصهع قلق يم ُب غٌت انهى، متهور بشعر أرعد طويل، 
ُب معصمى األٯتم، مفاتيح معلقة ُب  مربـو حىت أذنيى، إبسوارة مم رلد 

. حزاـ بهطالى، و رو واسع ، كاؼ ألف يمبتبيح روما نفمبها  

درسوو، قلبوو انلى كل اٞتهات واألرهاب، رموا لى الطعم، ُب ا١تواند كاف 
ممبتعداً ٘تاماً، ماطلهم كمبياسي ابرع والانبهم كراقصة انتيقة، فكر ُب 

ا١تمبتقبل حُت يعود، فكر ُب أختى الوحيدة، ُب أف ٬تد قرباً نظيفاً ورهازة 
. ٤تًتمة لوالدو تعوضى انم مغامرتى الكبَتة ا٠تاسرة

أكل قلبى ُب مهتصف الليل بعد أف انب مم الكونياؾ ما يكفي لقتل نصفى 
وإذابة الهصف اآلخر، مضغى، الكى بقوة وتوكل انلى هللا ليأكل قلوب 

. اآلخريم ٔتهتهى ا١تتعة ودوف ذنب

. ابم الثارر يصبح انميبًل، معادلة رديدة لزمم رديد
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أصبح راسوساً، يهقل كل حركة، كل دبة وكل طبشة، والديهارات اليت حلم 
هبا ُب تونس بُت يديى  راحت تمبقط بُت قدميى وابلفرنك الفرنمبي، ومم 

. ا١تهبع حىت هتدأ  هوتى وتراتح

. مم ا١تهبع إذل ا١تصب هنرؾ اي غمباف- 

أرروحة اٞتاسوس تهاسبى، انتقم مم اٞتميع حىت كاد يشبع، اٟتقيقة دل يكم 
االنتقاـ يارمبى األساسي، لكهى استشدمى وقوداً يصعد بى إذل أحبلمى، 

. وسلماً يركبى فوؽ كوابيمبى

مازاؿ ُب أوؿ الطريق، ال يشبع مم ا١تصاري وال مم دؽ خوازيقى ُب مصارر 
. اآلخريم

ملعوف ونذؿ ٔتا يكفي ٠تراب مديهة، ذكاء  در وأحبلـ كبَتة ٢تا ثقل 
الكوابيس، خلطة سحرية كاف ٬تب أف ٗتتصى الطبيعة هبا وحدو، لكم 

العميل ابم الثارر انليى أف ٭تمبب حمبابى ريداً وأال يقع ُب غلطة ولو يتيمة، 
أال يتدحرج  ُب غلطة األب، خطأ ٬تب أال يتكرر ُب العارلة مرتُت، وٝتعة 
العارلة مهمة، لذا صار  حذراً وخارفاً أيضاً ، ٮتشي أال يمبتمر ُب موقعى 

طويبًل، أف يرموو انلى انتبة ا٠تريف طا١تا انتهت اٟتارة إليى ووَب ديهى، يذا 
. إف كانوا ُب طيبة األـ تريزا ودل ٭ترقوو

. ا٠تيل اليت تشيخ ال تمبتمتع غالباً بمبهوات ا١تعاش- 

. قا٢تا لى أسَت مثلى أرسلوو خلفى يتعقب حركتى
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سيحلبونك حىت آخر قطرة، ٍب يرمونك للكبلب اليت هنْشتها مم ظهريا - 
. لتههشك ُب ورهك

اٞتاسوس صديق فقط لهفمبى، لضمَتو ا١تيت، ونصيحة واحدة يتيمة تمبقط 
قاؿ . مم ذاكرة براءتى القدٯتة، يرميها ُب الثانية األخَتة ٞتاسوس طيب مثلى

. لى، ٍب لوح بتذكرة سفر إذل بلد اثلث  ال يعرفى أحد بعد ساانات

كاف انليى أف ٬تمع نقوداً كثَتة، أف يصهع ٝتهاً كثَتاً حىت ال يتأثر برميلى إف 
. غاب اٟتليب، أو رف الضرع وانقطع

أراد أف يعود إذل ا١تلعب الذي خرج مهى، يعود إليى كبَتاً كما واندوو، كما 
كاف ٭تلم بى طيلة انمرو، مع حذر يكفي فرقة راسوسية أبكملها، أو يكفي 

. لئبل ٮتمبر  بليوف معركة واترلو

دفع برميبًل مم الزبد لواحد مم الذيم استشدموو، لكبَتيم، ووضع الفأس 
. انلى أكتاؼ اآلخريم، تزلقا معاً حىت اتفقا ، الهصف ابلهصف، واناد

. الفلوس اٟتبلؿ مم اٟتكومة تعود حراماً للحكومة- 

. يكاد يضحك،  ر البلية انلى طاولتى

اناد مهتفشاً  بفلوس اٟتكومة ودماء الضحااي، أحس أنى يرقص فوؽ اٞتميع، 
وأقدامى تتقافز فوؽ رثث صارت بديبًل انم أدصل األرض، ا ًتط انليهم أف 

. يكوف انضواً ُب الرب١تاف

.   ممبألة سهلة إب ارة مم يد الكبَت، وتعويض بمبيط انم خدماتى المبابقة
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 .نفكر، أما أف تشًتط فبل.. تطلب -  

.  والبلحقة، ٯتكم أف يؤدي نفس ا٠تدمات وأكثر

فكر أف يقوؿ ذلك، لكهى يدرؾ أف ال  يء ابجملاف غَت ا١توت، وأهنم ابلطبع 
. لم يفعلوا لى  يئاً ولو كانت  انيونى خضراء

يمبتطيع مم يهاؾ، ٖتت قبة الرب١تاف مبا رة أف يفعل كل  يء ، مم انلى 
ا١تهرب ٖتديداً، لديى خربة ُب استعماؿ ا١تيكروفو ت، يقف مع اٟتكومة ضد 
.  أي واحد مهما كانت ٝتهتى، ويقف مع اٟتكومة ضد اٟتكومة لو احتاروا

أسهل  يء أف تتمبلل ُب األرض غَت ا١تمبتوية طا١تا أنك تعرفها ريداً، و 
. حرثتها مم قبل  ُب لياؿ غَت مقمرة

. األرض ليمبت أرضى، لكم الغهارم ٬تب أف تكوف غهارمى

وألف ا١تتعوس أو اٞتاسوس يقابل خارب الرراء، تعرؼ انلى ألفة ُب أوؿ 
طلعة، ٤تتالة انتيدة وقع مهها ضمَتيا مثلى، لكهها بدأت تكرب، تتعب وتفقد 

. الطموح يوماً بعد آخر ويو مازاؿ ُب أوؿ المبلم

دل ٬تلس معها سوى مرتُت، ٍب اصطادتى انُت ا٠تبَتة درة، نقلتى بفرماف مم 
انيهها الثانية إذل طاولتها، وأومأت ٢تا أف تبحث انم ٝتكة أخري ُب  مقهى 
آخر أو رواية أخرى، حيث بدا ٢تا ويي ا١تلكة أف الرواية بدأت تضيق يها 

. وأف حكايتها تبشرت وال ٭تتاج أحد معرفة مصَتيا
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يتذكر اآلف ريداً أنى صادؼ درة انابراً ُب إحدى غزواهتا ا٠تاررية ُب فرنمبا، 
. لكم سهانَت٫تا  كانت انامرة ٔتا يكفي مم اٞتثث، فلم تغمزا معاً 

بغمزة حازمة نقلتى إذل طاولتها، قهواهتا مفتوحة انلى رراؿ األمم والقضاء 
. وا١تاؿ، وا١تصاحل متبادلة والشبكة تلمع ابلصيد الوفَت

: رمى ٢تا كلمة واحدة أنى قريب مم اٞتماانة، قالت بصوت قاطع ويي تغمز
. إف اٞتماانة  يلعبوف الورؽ ُب ح ريا، دل ٭تتارا وقتاً طويبًل لبلتفاؽ

. ورراؿ األمم مشوا أنى قريب ويلعب ُب ساحتهم

حاوؿ كمبوؼ أف يصطادو لهعيمة، لكم ٤تتااًل خفيفاً ابلزيت انلى ٤تتاؿ 
ابلمبمم ابلبلدي، ال يهتج طحيهاً أو انواًء ُب سرير، ٍب إف نعيمة بع يزهتا ال 

. تمباوي أكثر مم صفحة صغَتة ُب روايتى ا٠تالدة

حاولت ابريب أف تودع صغاريا، تقفل ابب ماضيها وتلطشى، لكم قطارو دل 
يعد يتوقف ُب احملطات القدٯتة، ٍب إف صغاريا يهظروف إليى بريبة، نصف 

تونمبي كاف يعيش بفرنمبا، وٓتيل، يشمئز مم أنى يقرضهم نقوداً بمبيطة ال 
. يردوهنا، أو يمبتلفوف مهى المب ارر، أيخذوف فقط نصف انلبتى يومياً 

كاف انلى قطارو أف يتوقف ُب ٤تطات كبَتة، الصغَتة للعابريم، ودرة صاحبة  
احملطات والقضباف تقدمت ورفعت لى الراايت الكربى ا٢تفهافة، رففت 

ا١تهابع مم حولى، ومهعت تمبرب ميايى ونقودو ونفوذو إذل قهوات األخرايت 
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واآلخريم، واانية أنى دل يـر كل بياضى بعد، وأف بعض ذيولى مازالت تلعب 
. ٖتت ا١تاء، لكهى صار ٤تصوراً ُب برَْكتها وبرَكَتها

وأبو هدي قرأو مم أوؿ أسبوع، يشم ا٠تونة وأصحاب ا٠تمبة مم انلى بعد 
: كيلو مًت، يعابثى 

كيف اٟتاؿ اي سيادة الهارب؟  - 

. كلى ٘تاـ-  

سيكوف أوؿ است واب رل انم فلمبطُت، وسأطلب تهظيم :  ٯتيل انلى أذنى 
. ممبَتة مم يها إذل القدس

القمح يدور يدور ويررع لقلب الرحى، يهظر إذل نفمبى ُب مرآة اآلخريم 
ابانتزاز كبَت، اناد  بهصف ما كاف ٭تلم بى وأكثر، ابنقبلب   رح،  دل يبق 
لى سوى االستيبلء انلى ا١تقعد الذي يهاسبى، حىت لو خطف مقعد  رب 
الرريس نفمبى،  ربة الرريس ٖتاوطى ، تعد لى العدة، تعديا لهفمبها، ٬تلس 

ّتواريا وٖتت رهاحها مبا رة ُب انتظاراالنتشاابت القادمة ، وررا٢تا، رراؿ 
. األمم راحوا يمبمعوف بقوة أنى قريب رداً 

.  إذاانة درة رعلت ا١توضوع أكثر قوة، وبدأت اإل اانات

 اللعبة تكرب،الكراسي ا١توسيقية تتبدؿ، والعضو احملتمل ٬تلس ُب موقع 
مهاسب مم الطاولة كربوفة ٤تتملة للكرسي القادـ، ٬تلس ويطيل ليمبشم 
ا١تعقد، لكم االنتشاابت أترلت ف أة ، وأحبلمى انكمشت قليبًل بفعل 
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الربد الذي تمبرب بُت ثهااييا، ويو متع ل ان وؿ، يريد أف يتم الصفقة 
سريعاً، حىت ال يغَت اٞتماانة رلوديم، وأيتوا بواحد مازالت  رو حامية 

. ومقعدو داَبء

يعرؼ أف كل ا٠تياطُت والبصاصُت وكل اٞتواسيس وا١تشربيم كاف ٢تم ابع 
طويل ُب التاريخ إذل حُت، إذل ٟتظة دل يتحمبب معظهم ٢تا ريداً فتم 

.  طبهم ٔتاء الهار

لكم مقامى ٤تفوظ ُب ا١تقهى، ودرة تدهلل، إذا وضعوو ُب الرب١تاف فمبوؼ 
أتخذو البهتها الكربى، لديى  سيارة فشمة رلبها معى مم فرنمبا، ودار ملكى 
و٤تفظتى انامرة وممبتقبلى أمامى، وستمبااندو بكل إمكانياهتا ُب اٟتصوؿ انلى 

ا١تقعد ا١تأموؿ،  للحظة تشككت ُب أف يقبلوو ألصلى المبوري، لكهها 
اطمأنت بعد أف انرفت أنى قد حٌت قدميى  ومؤخرتى ُب لنب اٞتماانة ، 

. وراحت تدفع ُب إتاو آخر

.  تونمبي ويعرؼ كيف يطبخ الكمبكس وأيكلى- 

وإف تعثر ا١تشروع  ويو لم يتعثر إبذف هللا، فلتدخل معى ُب مشروع آخر 
. بهقودو ويي بمبلطتها، والزابرم رايزوف انهديا

. األمر رد خطَت، واٟتكاية ٖتتاج ٠تطة كبَتة ال يهفد ا١تاء مهها

كاف انليها أف ٗتتار واحداً بعيهى ٭تمل مشروانى ومشروانها فيى انلى كايلى، 
وأف يتوالو بعهاية فارقة، فكرت بمبرانة أنى صيد مهم البهتها أواًل و٢تا مم بعد 
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ومم قبل،  تمبتطيع انربو أف تدخل دنيا أخرى مم بوابتى، تريح ظهريا 
. وسيقاهنا ا١تتعبة انلى ظهرو

يي ال تعرؼ أف انيهى مم حبيبَة ا١تغهية، ويو ٮتفي اٟتكاية ، يدفهها حىت 
تطلع حكايتى أواًل، لَتى إف كانت ستفقس أـ ال، ومهما كانت فراستها 

. وخربهتا ُب مبلانب الرراؿ وأالانبيهم، فهي خبَتة ُب غَت ملعبى

ويم حو٢تا كثَتوف، لكهها ضربت أٜتاسها واختارت سي ا١ته ي، ويو وال 
فشر مم كبار ضباط األمم ُب ا١تديهة، صحيح أنى خرج انلى ا١تعاش مهذ 
انامُت، لكم المبيد الرريس ٯتكم أف يعيدو ُب أية ٟتظة ٠تربتى الكبَتة أو 

للحارة إليى  كما يفعل مع  أمثالى،  والدليل انلى ذلك واضح للعمياف، إذ 
- كرـّ الرريس ورهى - انيهوو  إماماً ١تمب د الهصر القريب مم مقهايا، ويو 

يقضي يـو اٞتمعة ُب ا١تمب د وبقية األايـ ُب ا١تقهى، يلعب الورؽ ويراقب 
ا١تصلُت الذيم يفدوف للمقهى هناراً، ُب الليل ابلطبيعة ال ٭تضروف، ويو 

صاحب براءة اخًتاع أف تعد اٟتكومة خطبة اٞتمعة لؤلرمة وتدفعها إليهم 
مكتوبة رايزة أايـ كاف ُب ا٠تدمة، كيبل ٮترروا انلى الهص ويتحدثوا ُب 

: أ ياء ٦تهوانة أو ُب أي  يء 

كي ال يدانوا للممبلمُت ُب الشيشاف  - 

. وكي ال يهاٚتوا حزب الهاتو

. ويي تكاد تهفرط مم الضحك 
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. اللهم أيلك حزب الهاتو: تصوري، واحد مههم كاف يقوؿ 

ربطهم ٚتيعاً ٓتطبة واحدة، كي يتمباوى ا١تصلوف ُب الثواب، يرارعها 
بهفمبى، حىت ال تعود البلد لؤلايـ الغابرة اليت كاف فيها الكفرة الف رة أانضاء 

وبعد أف خرج . اٞتماانات اإلسبلمية يلعبوف بذيو٢تم ُب الشعور الوطٍت لؤلمة
انلى ا١تعاش مازاؿ يرارع ا٠تطبة بهفمبى، ويذا أكرب دليل انلى االانًتاؼ 

ٔتؤيبلتى الكبَتة وأهنم دل ولم  يتشلوا انهى، الفارؽ البمبيط أنى ٖتوؿ إذل إماـ 
. وخطيب ١تمب د الهصر،  وأصبح يقرأ ا٠تطبة بهفمبى

ٍب إنى وْتمد هللا كاف انضواً معتمداً ومهماً ُب فريق درة القومي، وإف دل يكم 
يلعب الورؽ معها أو ٬تلس انلى طاولتها، إذ كاف ٬تلس ْتكم مكانتى 
الرفيعة ووظيفتة الغليظة ُب الدور العلوي، كما يليق بى،  كما أنى دل يكم 
. يدفع مليماً واحداً ويذا دليل آخر انلى أ٫تيتى وسطوتى  ومقامى العارل

أو -  يهاؾ ثغرة بمبيطة قد تعوؽ تهفيذ ا١توضوع، يو أف سي ا١ته ي   
واحد مم الذيم -  يخ األمم كما ٭تلو ٢تا أف تطلق انليى مم خلف ظهرو 

يهووف طلوانها، ال تهزؿ انيهى مم انلى صدريا ومؤخرهتا إال للشديد القوي، 
واحد مم ا١تغرمُت، لكهى كاف ٮتشى انلى مهصبى أكثر مم  هوتى، ويعرؼ 
ْتاستى العا رة أف ا١تقهى ملغـو وأف زمبلءو قد يصطادونى  قبل أي أحد 

كي يصعدوا انلى رثتى، وأهنا يي نفمبها قد تتبايى بى، وأنى صاحبها حىت 
. ولو دل يقرب بئريا  إال مرة واحدة
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للشهوة سريا، تهتصر أحيا ً انلى كل  يء، راح يبلانبها وتبلانبى 
سهفتح انكا : انلى أرض زلقة ابلتلميحات  والتصر٭تات، ويتوانديا 

إبذف هللا، وست ديم مم الغهارم ما ال انُت رأت، وسهمبمع ما ال 
وُب اليـو الذي ذيبت إليى لتأخذ نصيبها ويي خارفة ! أذف ٝتعت

إذ تمبمع أنى ال يلعب إال ُب الشوارع ا٠تلفية ، الحقى ياتف دارم 
مم مكتبى اضطر أف يرد انليى، كاف ٭تمل كلمة واحدة ثقيلة أنى 

خرج انلى ا١تعاش، فلم يتحمل قضيبى الصدمة ونكث انلى 
:  خصيتيى، ودرة تتغهج وتقوؿ ٟتلومة 

. ربها ٧تاشل مهى، لكهى دخل بى فيما بعد انلى ا١تصلُت- 

: تكمل ضحكتها 

. اي خوُب أف يعوض ذلك ُب غمباف، وربها يمبًت- 

كانت خطة  يخ األمم غَت واضحة ا١تعادل ابلهمببة لمبي غمباف، وإف أغرقى 
. ابلكبلـ الكبَت الغامض وبقيمتى انهد اٞتماانة الكبار

. انليك أف تتبعٍت ريداً، وأف تدفع- 

 !!أدفع ١تم ؟! أدفع  -

١تم سوؼ يههوف لك ا١توضوع، واحد يعطي لواحد، وانليك أف تدرؾ أف -  
. اللعبة كبَتة

 .كما ترى       -  
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. أ  لم أضع  يئاً ُب رييب، حا ا هلل-  

يقوؿ ويو يهز ممببحتى أماـ انيٍت غمباف اللتُت اتيت اٟتكاية فيهما، بعُت 
. هبا حـز وأخرى هبا بركة، يربت بيد تفـر ويد ٘تهح الربكة

لكم للحق كاف يهاؾ بصيص نور ابلطبع، ورزء غَت ٥تفي مم ا٠تطة ألقاو 
: انليى كما يليق إبماـ وخطيب حاـز 

أنت تعرؼ ابلطبع أف بلد  انظيمة واٟتمد هلل، والهاس ٖتب المبيد       -  
. الرريس

. وأ  أو٢تم، مم ال ٭تب المبيد الرريس- 

لكم يهاؾ ا١تبلانهة والز دقة ا١تهزوموف مم قبل، وبعضهم مازاؿ متشفياً، -  
يضمروف الشر وإف أخفوا، وانليك بشيء واحد فقط كي ٖتصل انلى ثواب هللا 

. والرريس معاً 

 انلى رأسى الطَت، ال يدري إف كاف يذا الررل يمبتغفلى أـ ال يعرؼ قدرو، بعيوف 
. خضراء مفتوحة يكاد لوهنا يبهت 

. انليك أف تراقب ا١تصلُت  حُت أردد الداناء ُب هناية ا٠تطبة-  

 كيف ؟ -

حُت أقوؿ اللهم انصر رريس اٞتمهورية، انليك أف تعرؼ سريعاً مم الذي دل -  
. يقل آمُت



 248 

- ..... 

ست ديم ال يهطقوف وال يردوف، غَتِّ مكانك كل ٚتعة مم زاوية -  
ألخرى، ارلس وظهرؾ للحارط اٞتانيب كي تمبتطيع أف ترايم ريداً مم 

. ورويهم ا١تكشوفة لك

كانت بقية التعليمات الصارمة أبال يقًتب مهى ُب ا١تمب د أبداً، سيتقاببلف 
ُب  ا١تقهى  بعد الصبلة، وأف ٭تاوؿ أف يعرؼ أٝتاءيم، يتلطف إليهم  

وٯتكم لى أف يدانو واحداً مههم إذل مقهى آخر يكمبلف التمببيح يهاؾ، وأال 
. يدانو اثهُت إال ُب حاالت  درة، حىت ال يتمبرب الشك مم أحد٫تا لآلخر

. واترؾ رل الباقي-  

آخرهتا أف ..مهمة سهلة بل اتفهة ١تشرب انتيد، حارر أيضحك أـ يبكي ؟
. يعرؼ مم  فاو ا١تصلُت إف كانوا مع الرريس أو ضدو

: للعب أوقات ال بد مهها 

وقلبى ؟  -

القلوب هلل، ٨تم انليها الوروو، وما ُب القلب سيظهرانلى الورى ُب ا١تمب د، -  
. وأنت خبَت

لؤلمانة لقد أبلى غمباف ببلًء حمبهاً، الفارؽ الوحيد أنى دل يكم مقتهعاً يذو 
ا١ترة هبذو اللعبة التافهة اليت ال تتهاسب البتة مع اترٮتى ا١تكتظ ابٞتمارم، 



 249 

لكم للرغبات أحكامها خاصة حُت تكوف خارج المبياؽ، يتذكر ٚتلة ألفة 
. أحلى حارة ُب الدنيا اٟتارة اٟتراـ: 

وراءت االنتشاابت، دل يظهر اٝتى وال وضعوو  حىت ُب االحتياطي ذراً 
. للرماد

. حلقوا رل بمبرانة-  

حلقوا لى انلى الها ف، قصوا  عرو ا١تفلفل الذي خبأ فيى صوالتى وررارمى، 
و يخ األمم الذي ظهر ُب ا١تمباء كديك فصيح ُب غَت مواندو  دو مم 

: قميصى 

اٟترب ليمبت رولة واحدة، انليك أف تبقى صامداً انلى إٯتانك  ابهلل -  
ويب، ُب ا١ترة القادمة سأقو٢تا مم انلى ا١تهرب وسآخذ معي كل ا١تصلُت، ٍب 
سأقو٢تا لك بكل صراحة، ال تهس أنك مم أصل سوري ويذا ما انّقد 

. ا١تهمة يذو ا١ترة وأرَّلها، وا١تمبألة ٖتتاج جملهود إلثبات والرك لها

اي خرب أسود،  القمح يدور ّتهوف ويعود صاغراً لقلب الرحى تطحهى، تفتك 
بى كيفما ٖتب وتطلقى وقت ٖتب  انماً أو خشهاً، طبعت انليى قبلتها 

األخَتة، وأنت لمبت قمحاً وال فواًل، أنت نبت  يطاشل مثل بهت مم طارفة 
ٖتب  اابً مم طارفة أخرى تلعب معى كيفما  أرادات، أما أف تتزورى فبل 
وألف ال، انلى األقل يي ٖتب وترغب أما أنت فتحب وترغب، رغبتها 

. ٖتيي ورغباتك ٘تيت
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روحى ُب قدميى، وحلمى يمباقط أماـ انيهيى، سكراف وال ٜتر، حُت استفاؽ 
: انلى صرخة مهدي 

. أ  ممبيحي، أ  حر- 

مهدي حر ٮتتار ما يشاء ويصمد أماـ حلمى مهما كاف بعيداً، ُمصر وليس 
ُب يدو غَت قبض الريح، وال يورد مم يمبتطيع أف ٭ترمى مم حلمى حىت لو 

. حرموو كل  يء

: يقًتب مهى ُب غَت وقتى، واببتمبامة طفل يطلب حلوى روح ا١توز مم أمى 

أنت كهت ُب فرنمبا وتعرؼ كل الهاس، ما  اء هللا، وتصلي ُب اٞتامع - 
كل ٚتعة، ابهلل انليك ادخل انلى الكمبيوتر وس ل اٝتي ُب كشوؼ 

. ا١تاريهز، أو كلم رل أحداً مم معارفك

 .ُب وقت آخر -

ابهلل انليك، حلفتك اب١تمبيح، أ  أنتظر مهذ سهُت، ودل أحصل انلى أي .. 
.  يء

. انليى الصبلة والمببلـ -

يكاد يدفعى بعيداً وٯتضي، لكهى يدرؾ اآلف أنى واحد مم ضحااي أمثالى، أو 
واحد مم ضحااي مم يضعونى اآلف ُب احملرقة، ورٔتا كاف واحداً مم ضحاايو 

يو ، ٯتمبك نفمبى انم الثورة ضدو، يرد انليى بتأمل واضح ويو يمبمع 
: صوت ا٠تابور يدوي ُب ظهرو 
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 .اي مهدي، أ  يهودي، أسلمت وسلمت ودل آخذ  يئاً  -
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. الطاوالت كاملة يذو الليلة ، واألحبلـ أيضاً 
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ليس يهاؾ طاولة فارغة، ليس يهالك حلم غارب، ما مم أحد أتخر انم ا١تيعاد، 
. اللهم إال حلم مهدي الذي ال يعرؼ أحد لى ساانة، لكهى قد يظهر ُب أية ٟتظة

انظر، يا يو قادـ، كأنى ما كذب خرباً، حلمى ُب ا١تقدمة ويو خلفى، مهدي 
ا١تمبيحي الوحيد ا١تعتمد ُب ا١تديهة، تظم أحيا ً أنى ا١تمبيح نفمبى أو بولس الرسوؿ 

أحيا ً، يقف مهتصباً انلى الباب بقامة مشددودة، وصدر مفرود كمم ٬تل ل 
بوقفتى، وبعيهُت واسعتُت حادتُت يهدفع كقذيفة ببلستيكية إذل قلب ا١تقهى، يعلم 
انم حضورو  والوروو تبلحقى، ٍب ف أة بعد أف يتيقم أنى أهنى الربوفة األوذل كما 

. ٬تب، يلملم أطرافى ويهزوي ُب ركهى البعيد، يراقب اٞتميع بقلق خفيف

يقلب انيهُت ٤تمرتُت بمبرانة فارقة، يراقب بدأب مم يضعوف رهاز كمبيوتر 
أمامهم، رٔتا يهتقي واحداً يهبط انليى ليمبألى سؤالى ا٠تالد انم صفحة أمريكا وقوة 
ا١تاريهز، وابلطبع سوؼ يعزؼ لى المبيمفونية ا٠تالدة ويقص انليى حكايتى، وأف 

اٟتكومة واآل٢تة تقف ضدو، الانمل لديى ليمبًتو وال أمل لديى حىت هناية انمرو طا١تا 
أف اٟتكومة الظا١تة ابقية، وال ممبيح أيتيى ليشلصى، يمبتعطف ُب طلبى مرة ويهدفع 

. مرة

اٟتكومة تطاردشل، والقمباوسة يدانوف رل وٯتمبحوف انلى رأسي ابلصرب وأحيا ً - 
. اب٠تبز، وأنت، أنت ستمبااندشل

يعزؼ نفس اللحم بهفس دررة الش م كلما خطت قدمى ا١تقهى، ال أحد 
. يمبت يب لى وال يو ٯتل 
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كأنى يعرؼ بغريزتى أف أفضل طريقة لتحل مشكلتك يي أال تمبتمبلم، ال يمبتمبلم، 
البعض ال أيخذو انلى ٤تمل اٞتد وإف تعاطف معى اببتمبامة، البعض اآلخر يشًتي 

دماغى، يعرؼ أف  وارب أانواف األمم تتابعى حىت وإف اانتربتى كماً مهمبًل أو 
 موسة ٯتكم أف ُتمبَحق ُب اثنية، ويهاؾ مم يو ُب غٌت انم ا١تشاكل خاصة اليت 
يكوف اٞتماانة طرفاً فيها، يعرؼ أف مهدي قد يتحدث وسيقلب لى دماغى ورٔتا 

فعلها أحديم، تعاطف معى حىت الذروة ودل يفكر ُب .حياتى بُت ٟتظة وأخرى
. البوليس، فاضطر أف يغادر ا١تقهى سريعاً ودل يعد إليى اثنية

لكهى يذو ا١ترة كمبر التوقعات وكل التشميهات، إتى ف أة ٓتطوة مهتظمة انالية تليق 
اب١تاريهز إذل مقعد فارغ ّتانب أبو رعفر الذي ٬تاور أبو هدي و ادي، حط انلى 

طاولتهم كالقضاء ا١تمبتع ل، مؤدايً التحية العمبكرية ُب حركة تليق ٔتمبتقبلى، 
: ومورهاً دا تى ألبورعفر 

. أريد أف أذيب إذل العراؽ-  

. أبورعفر ٛتلق طويبًل ُب يذا الكارم الفضاري دوف أف يهطق

. ا١تاريهز اآلف ُب العراؽ، أريد أف أانمل معهم، أصبحوا قريبُت مها-  

لو كاف أبو رعفر ُب انقلى لرٔتا صفعى بمبرانة دوف أف يهتم لعضبلتى، ورٔتا رماو 
ابلكرسي الذي ٬تلس انليى، وانارلى بقذارفى ا١تتهوانة مم انيار ا٠تونة والعمبلء 
إف - وا١ترتزقة و ّيعى ابلبصاؽ، لكهى ُب دنيا اثنية وانادل آخر، وانيهاو ال ترى العادل 

. سوى انلى  ا ة تليفزيوف قدصل ابألبيض واألسود- رأت 
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دل يعد ُب استطاانتى أف أيٌب إذل ا١تقهى وحدو، ٯتر انليى أبو هدي أو  ادي 
ليْحضراو،  ٯتراف معاً، أو كل مههما ٔتفردو، ألهنما موقهاف أنى سيهاتفهما ُب 

مهتصف الليل أو آخرو  ٮترب٫تا أبنى سيموت ُب اٟتاؿ، وبدؿ أف يتحمبل يذا 
العبء كل ليلة ٯتراف ليأخذاو  معهما مم البداية حىت ال يفمبد انليهما قعدهتما 
هبواتفى ، إذل أف يمبأـ أو يهاـ ُب طاولتى ليحمبلو بعديا إذل سريرو اترهاً ُب آخر 

. المبهرة

٭تضر رثة صاحية ويعود رثة  رمة، روحى ُب مكاف آخر، أبو رعفر ا١تهزـو الذي 
انتهى مم معظم أحبلمى تقريباً، ودل يبق لى سوى حلم واحد و احهة كوابيس، وضع 

حهارر "ا٠تطط البلزمة للهضاؿ، ملفى الكبَت الذي كتب انليى ٓتط انريض  
وحُت تعب مم ا٠تطط ومم تكويم ريوش ا١تقاتلُت الذيم سوؼ " القصب 

يدحروف ا١تشروع األمريكي الصهيوشل ُب ا١تهطقة،  انتقل إذل ا١ترحلة العليا مم 
الهضاؿ بتكويم ريش مم ابرعات ا٢توى ٯتمبدف لى ظهرو ويدانكم لى وركيى 
ا١تتعبتُت، يطبشم لى وأيكلم انهى انلى أمل أف يريهم قضيبى مرة ويشعلم ليلى 

ومزارى ولو مرة أيضاً ْتهارريم، لكهى مريض ٘تاماً انلى  فا اٟتافة، يصحو يوماً 
الررل مات مم : ويغيب انشرة، ال أحد يعرؼ لى سبباً أو وريعة، وأبو هدي يقوؿ 

الداخل ٘تاماً،أوراانى يها ومرضى ُب مكاف آخر، زمهى انتهى، أصبح ابلكاد 
حكاايت قدٯتة مرة، وأيلى تبشروا، مم مات مات، والباقوف مشتتوف ُب ببلد ال 

. يطو٢تا، ويو تشتت مع اٞتميع وبُت اٞتميع، دل يبق  يء
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ال أدوية العراؽ أصبحت صاٟتة لى، وبدالتى خَت  ايد انليى، بعد أف ضّيقها بليت 
كلها دفعة واحدة، برأس اترى ُب كل االٕتايات يهتظر ياتفاً مم يها أو يهاؾ 

ليطمئم انلى ابهى أو زورتى وبقية أيلى، يكلم نفمبى طوؿ الوقت، ال  يء سوى 
خياالت تعرب أمامى أو أوياـ يصهعها، انلى حافة اٞتهوف ٘تاماً، انلى  عرة، إف دل 

. يكم قد انزلق فعبل بقدمى اليمٌت

 وكمبوؼ احملتاؿ يمبامرو، يو الذي تبقى لى مم صهف اجملايديم، أيٌب بى إذل 
ا١تقهى صباحاً وقد يعيدو، يرتب لى مم تبيت معى مقابل أرر ٢تا وأرر لى، وإف 

تعذرت اجملايدات الطيبات لغزوة خاررية يبيت انهدو حىت ال يقلق مهاـ أبو هدي 
و ادي ُب  مؤخرة أنصاؼ الليارل، وبُت يـو وآخر يقوؿ لى بصوت  خفيض 

مشحوف إنى ال يصدؽ أف صداـ مات، وصاحبها يهتفض كأنى برىء و فى مم كل 
: أوراانى 

. نعم، صداـ ما مات- 

يهتظر مم يكذب انليى، مم يقوؿ لى ما ٭تبى ويهواو، وكمبوؼ سيد الكاذبُت إال ُب 
موضوع صداـ، يهمب اف معاً حكاايت انم  بيهى الذي أاندـ مكانى، وأنى يهتظر 

. اللحظة ا١تهاسبة ليظهر

:  ال يتعباف 

. صداـ  ٯتكهى أف يهاـ مع  يؤالء البهات كلهم ُب ليلة واحدة- 
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يصهعاف اللعبة معاً، يغرقاف فيها ُب كل وقت ُب البيت وا١تقهى،  وصداـ مازاؿ 
موروداً انلى ظهر الدنيا، مازاؿ ٥تتبئاً، وسيظهر كا١تمبيح ُب أية ٟتظة، رٔتا ُب آخر 
الرواية، وما إف يمبمع مهدي اسم ا١تمبيح حىت يقرع نواقيمبى، يمبحبهما مم الويم 

: اللذيذ ويدخل ُب اٟتوار

. نعم، سيظهر ا١تمبيح، وأ  ُب انتظارو-  

: وكمبوؼ الذي استفاؽ يبلانبى 

 أيم ستقابلى ؟ -

. يها ُب ا١تقهى، ٯتمبح دمواني ويليب طلباٌب كلها ُب غمضة انُت، ألراتح- 

: يتطلع بعيونى للمبقف حىت يصل المبماء الثانية 

. سيأتيٍت ُب أي مكاف      - 

: يهحٍت انلى أبورعفر، ٯتيل ّتذانى الثقيل، يهمس ُب أذنى 

. أريد أف تمبااندشل ألذيب إذل العراؽ- 

: وأبورعفر يهتفض ف أة انلى حيلى كمم استعاد صباو،، يكاد يزأر 

. بل أ  الذي أريد أف أذيب اآلف إذل العراؽ- 

يكرريا مرتُت، ُب األوذل يصرخ، ُب الثانية بصوت ٣تروح، رويداً رويداً يهبط 
انلى مقعدو،  ومهدي وارم ال يفهم  ئياً، ال يعرؼ إف كاف أبورعفر مثلى 

: يريد الذياب للعمل مع ا١تاريهز أـ ال 
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 .خذشل معك،  نذيب معاً  -

: ال يمبمعى، يتمتم ّتملة واحدة 

.  صداـ ما مات، صداـ ما مات    - 

. ٍب يهشرط ُب بكاء طويل

، ٔترارة واضحة يؤنبى  : وأبو هدي بصوت حاـز

تقتل إخوتك ُب العراؽ مم أرل أف تعيش اي مهدي، تقف انلى رثثهم -  
لتأكل ؟ 

 .يقتلونٍت كل يـو ، وال أحد يدافع انٍت، وال واحد، وال آكل -

أبو هدي يعض انلى الفص الباقي مم روحى، مشفق انلى مهدي،   يكاد 
بضاانتك : يتف ر أ١تاً أمامهم لكهى يربط انلى نفمبى، مكلـو  ألرل صديقى

. ليمبت يها اي أبورعفر، دل تعد حىت يهاؾ، ال أحد ٭تتارها، أو يتذكريا

حُت تفقد أيلك ووطهك، وأنت صيب أو اب ستبحث انههما ُب ثقب 
اإلبرة، ست د لك أيبًل آخريم ووطهاً مؤقتاً، وحُت تفقد٫تا وأنت انلى 

مشارؼ المبتُت ال يتبقى لك سوى ابرعات اٟتب، دوف أف تشعر تكِّوف 
ريشاً مههم، يصبحم وطهاً احتياطياً، يبلانبهك، يهتممم بك كمبارح لييب 
أو مم ا٢تهود اٟتمر ويغهُت لك الهشيد الوطٍت الذي يعوضك انم نشيدؾ 

 .األصلي
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وحُت تفقد أوطانك األصلية، ودل تعد قادراً انلى اللعب ُب األوطاف 
واألحضاف االحتياطية ال يتبقى لك سوى اٞتهوف، حىت اٞتهوف أحيا ً ٮتونك 

. وٮتلف مواندو لتبدو أضحوكة أماـ نفمبك

يبدو مثل بطارية  قدٯتة ُب سيارة  معطوبة  تعمل فيها انُت واحدة يي انُت 
البكاء، العيوف األخرى نشفت، نضبت وتشققت، ٥تى ضرب وانعطب ثبلثة 
أرابانى ودل يعد بى سوى ربع واحد خامد، يهتفض ف أة كذكرى بركاف يقذؼ 

ٚتبًل حادة حيهاً  ومكمبورة أحيا ً أخرى، ال يعرؼ انلى األغلب مم يو 
. وال أيم يو

وأبو هدي ُب ٟتظة مغمبولة ابليأس يتمٌت لى غصباً انهى أف ٯتوت، يوقم أنى 
ا١تثاؿ اٟتي انلى ما ررى ٢تم ٚتيعاً، ٘تثاؿ مم ٟتم، يراو يتحلل أمامى، وال 
يمبتطيع أف يلملم ما يمباقط مهى، مرانوب مم أف تكوف يذو هنايتى يو 

. أيضاً 

متوتر طواؿ الوقت، راح يهمبى أف يدفى الوحيد أف يهارر، مع أف ا٢ت رة 
يي اٟتل ا١تثارل لى، واٞتلوس يها يو اٟتل االنتحاري بعدما خلعتى زورتى 
ا١تتعشطة للحياة ا١تر٭تة، خلعت برقع اٟتياء وأخذت طفلتيى وانمبحبت إذل 
بيت أيلها ُب انتظار أف أيٌب ٢تا ابٟتل المبحري، ابلهقود أو يهارراف للبهاف 

. حيث اللنب والعمبل الذي حكى ٢تا انههما طويبلً 

: يفكر، يهرش رأسى 
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ال اي أبو هدي، يم أبورعفر  أكرب مم ٫تك، انلى األقل أنت تعرؼ أيم 
. بهاتك، ويو ال يدري أيم أيلى، وما إذا كاف يكلم أ باحاً أـ رثثاً 

ال اي أبو هدي، ٫تك أورع مم ٫تى، دماغى ساحت ودخل ُب متايات 
. ا٠ترؼ،  أما أنت فًتكتك لشياطيهك أمامك وخلفك طواؿ الوقت

. يو دل يعد خارفاً مم  يء، وأنت مرانوب مم كل  يء

أنت ال  ٗتشى  يئاً قدر خشيتك مم ا٠ترؼ، ٗتاؼ أف يد٫تك، فبل تعرؼ 
. أيم أنت وال مم أنت

 تريد أف ٘توت مفتوح العيهُت، تودع ذاكرتك وماضيك بش اانة دل تفتقديا 
الورؽ ٬تعل  يوماً أماـ الشدارد، لذا تبالغ طوؿ الوقت ُب لعب الورؽ،

الذاكرة حية متوقدة، لذا غَتت اناداتك ودخلت ُب انبلقات مع بشر دل 
تكم تعرؼ بقية أٝتارهم، ودل تكم تريد حىت أف تتحدث  معهم، وال أف 

.  تدخل ديههم ودنيايم

، اٟتافة اليت كاف  كاف يقف مهتظراً حافتى اليت سوؼ يقلع مهها ذات يـو
يعوديا كل  هر ليطمئم أهنا مازالت ُب مكاهنا، وأف البحر الطيب دل 

. يبتلعها، وأف الغمامة مازالت تروح وٕتيئ فوقها لتحرسها

ُب ا١ترة األخَتة ورد مباشل األٝتهت قد  دقت أساساهتا فيها ومؤلهتا،  
وصور المبيد الرريس ٖتاوطها فانقبض قلبى، وٚتلة أبو رعفر الذي اتو طويبًل 

: ٍب نطق هبا ترف مدوية ُب أذنى 
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ال تهتظر بر٬تيهيف، بر٬تيهف طار إذل مكاف آخر يبيع فيى بضاانتى وتركك - 
. وحدؾ يها

ويو يفكر، كأنى دل يكم حقيقياً، بل و٫تاً يبيع و٫تاً، أو كأنى حقيقة مم 
. إسفهج تمبرب إذل البحر

. ماء وسخ تمبرب بُت األصابع، سراب ٖتوؿ إذل سراب

. ال أحد يهتظر أنبياء اآلف اي أبو هدي، زمم الرساالت انتهى

مبل٤تى مم ببلستيك، كأنى دل يعد يهتظر  يئاً، يعرؼ أف الثورة راحت مم 
زماف لكم دـ الهاس الذي ساؿ انلى األرض ُب كل  رب وُب ا٠تهادؽ يو 
الذي حافظ انلى روحها ورعلها تمبتمر وقتاً إضافياً،  ا٠تمبارة فيما مضى 

. كانت ُب األرواح، لكهها اآلف تعشش ُب الروح

يعي اآلف ٘تاماً ا٠تمبارة، وصوت حمبم الد٫تاشل ا١تغٍت التونمبي يكمل لى 
الغربى ايّمايى، ررح ببلش  ): بقية اٟتكاية حُت يهطلق مم ٝتاانات ا١تقهى 

. (رصيف 

يلعب الورؽ كي يفعل  يئاً مفيداً ُب اٟتياة ويوغل، كي ٭تتفظ بعقلى، 
. أحيا ً ترٗتي ٫تتى ويمبتمبلم لؤلمر

حىت لو خرفت وذيب انقلك اي أبو هدي أفضل لك، لتهمبى كل ما حدث 
. لك، لكم صوت طفلتيى يررى، يوقظى مم استمببلمى
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يلعب ويتفرج انلى الرراؿ، يلعب مع دمحم كازانوفا، دمحم  هراير، الذي أتى 
انلى كل البهات إال واحدة ٟتمبت ٥تى، ٬تلس مع فتياتى وأحيا ً أصحابى، 
وبُت فًتة وأخرى يهمبل إذل سيارتى أماـ ا١تقهى ليعب زرارات البَتة مم 

وراء اٞتميع، البَتة اليت ال يمبتطيع أف يدخل هبا للداخل وإال أكلتى درة يو 
اي بٍت ايدأ :  وفتياتى، ٍب يدخل نصف متطوح نصف مهتصر، يقوؿ لى 

وتزوج، لم تشبع طا١تا ٖتمل ممببحة ُب يدؾ لتعديم ، الهمباء لمبم ابلعدد، 
. لم تشبع هبذو الطريقة، األكل ابلعُت والهمباء ابلعُت والروح أيضاً 

، ٕتعلٍت أغمض انيٍتَّ -  قلت لك، أريد أف أتزوج واحدة أتٌب رل ابلهـو
. ٘تاماً 

: ٭ترؾ إصبعى كأنى يفكر 

. أريد أف أتزوج ا١تغهية ابسكاؿ مشعبلشل، أنت تعرفها طبعاً، أٚتل واحدة- 

ال يعرؼ إف كاف ٯتزح أـ ال، لكم مبل٤تة رادة، ٬تاريى وأيخذو انلى قدر 
: انقلى 

اي بٍت، اي بٍت ابسكاؿ ورهها ثقيل، بروح خشبية، أنت ٖتب العرارس  -
 .اٟتبلوة، والعرارس اٟتلوة اليت تقع ُب يدؾ ال تعرؼ قيمتها وال حبلوهتا

: يكاد يهصرؼ انهى، لكهى يعرؼ طيبة قلبى 

، بل ستطَتو مم انيونك -  .ٍب إف يذو ٖتديداً لم أتٌب لك ابلهـو

: وْتـز كأهنا ا١ترة األخَتة اليت يهصحى فيها 
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اخًت واحدة فقط بقلبك واطرد األخرايت، انقلك ال يعمل، استعملى مرة،  -
اطرد اليت طردتك وستهاـ ساانتها ريداً، أو تزوج بواحدة طيبة واركض وراء 

 .األخرايت، ستهاـ بعمق أيضاً 

، وأ  أمة دمحم أبكملها دل أتت : يكاد يهفخ  أنت تريد واحدة أتٌب لك ابلهـو
. رل بى 

. ال ٕتعل طريقك ابٕتاو واحد مثلها

يود لو يقوؿ لى إنى يكاد يهقب األرض ليبحث انم إتاو آخر لوال أف إتاو 
األرض يذيب بى إذل ا١توت، ولو استطاع الخًتع رهة خاممبة بدؿ 

. اٞتهات األربع

كازانوفا يذا ما كاف ٬تب أف يدخل ُب ابب : يكاد يهتهي إذل نتي ة هنارية 
. الرراؿ، ابب الهمباء أوذل بى

٭تاوؿ أف يقهع مهدي أف ٬تد مم يتوسط لدرة ليعمل انهديا حارساً ليلياً 
للمقهى وحا٢تا ابلطبع أفضل مم حاؿ العراؽ، مع أنى يدرؾ أهنا قد ال توافق 
بمبهولة، ال تريد ورع رأس، يكفيها أهنا تًتكى يها يقضي وقتى أيكل ويشرب 
و٭تلم ابلذياب للعراؽ و٭تلم اب١تمبيح وا١تاريهز، كما أف أصحاهبا مم ٚتاانة 
األمم لم يوافقوا انلى ذلك ومهدي يعتربيم اندوو األوؿ، يم الذيم مهعوو 

مم العمل، ورفضوا أف يعطوو بطاقة يوية للعمل أو المبفر مم أصلى، لكهها 
. ٣تهونة، مم ا١تمكم أف تضرب ُب رأسها وتفعلها
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لكأنك تهمبى مشكلتك اي أبو هدي وٖتل مشاكل اآلخريم، أو تدفهها ُب 
حكاايهتم، ال، أنت ال تفعل ذلك إمعا ً ُب ا٢تروب، ال ٖتتاج إليى وال تقدر 
حىت انليى، أنت تضع مشوارؾ بُت انيهيك ٘تاماً، وتتذوؽ لمبعتى  ك رح حي 

. (ررح بدوف رصيف .. والغربة اي ّمااي ).. ال يتوقف نزيفى

أنت اآلف أماـ اٟتقيقة كاملة دوف رتوش اي أبو هدي، اٟتكاية كلها أ باح 
. ُب أ باح

تعتقد أف كل واحد أو واحدة يوالشايد اٟتي انلى ما وصلت إليى الثورة، 
لكأنك تهمبى أنك الشايد ا١تلك واٟتقيقي الذي يشرح ا١تأساة، ٬تمبديا 

. دوف أف ٭تتاج لَتفع صوتى أو ٭تكي

يراوغ نفمبى، ٭تاوؿ أف يزوغ مهها قليبًل، فليضع ٫تى ُب يم  ادي، ٧تمى 
خفيف ودماغى ُب األانارل، ال يهبط مم ٝتارى كثَتاً، ال ٯتكث ُب ا١تقهى 

طويبًل إال إلرضارى، انلى  ر دارماً ُب انتظار انشيقتى  اليت هتاتفى ُب أوقات 
مفارئة، ويو ٭تافظ انليها وانلى مواانيديا ْتبة انيهى، وأحبلمى انلى ممبتوى 

الطاولة اليت ٬تلس انليها، انلى ممبتوى حزاـ البهطاؿ الذي يعرب أمامى، 
أوالدو ُب حضم أمهم ورهمبيتها،  ولم ٭تتاروا أف يغَتوا أٝتاءيم، بعد أف 

استقر انلى اٝتى األخَت، موداناً المبهوات اليت قاسى فيها األمرّيم وٛتل 
انشرة أٝتاء بعشرة ابسبورات دل يعد يتذكر بعديا اٝتى اٟتقيقي، أحيا ً 

ٮتتلط انليى األمر حُت يقدـ طلباً أو يههي معاملة، يكتب اٝتاً قدٯتاً غَت 
االسم الذي ٭تملى اآلف، تع بى  رنقتى اٟتريرية اليت صهعها مم أ مل 
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وآيات األخرايت، متصاحل ٘تاماً مع نفمبى كأنى انرب ا١تانش بيد واحدة، 
: اببتمبامة مراتحة انلى ورهى 

الطقس يها  ابرد مهعش، والدنيا خضراء لذيذة، والبهات هللا -  
يكرمهم،حارات يدفئهها، وبهت صغَتة ٖتبٍت وتعطيٍت أكثر ٦تا ٗتيلت وال 

.  أريد  يئاً آخر

   تعب مم األحبلـ، اختار آخر حلم دؽ اببى بعشيقة حلوة، أممبك بى 
. واناش فيى بعد أف قضى  باابً مكبواتً وسط القهابل والدموع الببلستيك

: يهظر إليى وبله ة حازمة 

. ال أحلم أبكثر ٦تا أ  فيى- 

وأبو  هدي ال يرد، يتمٌت لو يمبتطيع أف يتبادال ا١تقااند والهمباء، لكم انيوف 
 ادي  الذي يمبتدير ليوارهى ٔتقعدو ٖتمل أكثر ٦تا يمبتطيع يو، وكأنى قرأ 

: ما بداخلى  

كهت أحلم بدخوؿ فلمبطُت مع الداخلُت، مثلهم، أغٍت ٢تم، أ  .. اٝتع- 
. اٟتادي، أدخل ألضع كوابيمبي ٖتت وسادٌب وأ ـ أو أموت سعيداً 

: يهرش ربيهى بعصبية واضحة 

دل أستطع، نعم دل أستطع، اآلف أانترب كل واحدة فلمبطُت، أحبها،  أسعد - 
. هبا، أدخلها سعيداً،  أضع حلمي بُت ساقيها وأ ـ
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يضحك، ضحكتى تعرب الطاوالت إذل ابب ا١تقهى، وأبو هدي يهفرط مثلى 
: أو أكثر

. تونس رهة القلب، ٚتلة مفيدة، أٚتل مديهة ُب العادل: اٝتع و١ترة أخَتة - 

يعشقها رغم أنى يدرؾ أنى يها انلى اٟتافة ٘تاماً، رٔتا ٭تبها ألهنا الفرصة 
األخَتة لى، وألنى ال يمبتطيع مقاومة الغراـ الذي يوقم أبنى لم ٬تدو ُب أي 

. مكاف آخر

يرف ياتفى ، فيههض سريعاً بضحكة حية ، ال يهمبى أف يقبَِّل أبو هدي 
. كممثل ُب أدوار الغراـ، ٍب ٯتضي كطفل راءتى لعبة رديدة

تلعب الورؽ اي أبو هدي، تلعب لتقتل الوقت ا١تقتوؿ ، ُب انتظار وقت آخر 
ال ٬تيء، أنت ابلكاد سًتة ممبتعملة قدٯتة، لم يصلحها الكواء، ولم يفلح 

. فيها البشار

يتأمل أغلب الرراؿ الذيم أيتوف للمقهى، ورويهم مكمبوة بلمعة فاقعة، 
يلبمبوف مبلبس انتيقة المعة، اقتهويا مم سوؽ ا١تبلبس ا١تمبتعملة اليت تهعم 
انليهم هبا أورواب، مم فرنمبا ٖتديداً اليت مازالت حهو ً انلى أيل ممبتعمراهتا 

. القدٯتة

 الوحيدة اليت ال تشًتي مهها يي نعيمة،  حىت ال تلمس رمبديا قطعة رٔتا 
ارتدهتا أختها ُب إيطاليا مم قبل، وراءت الطوبة ُب ا١تعطوبة لًتتديها يي 

. مم بعد
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. رمبمي أيكلٍت لو قادتٍت قدماي مرة  للمبوؽ، أستدير سريعاً وأخرج- 

حىت ٣تيد اللبهاشل آخر واحد مم ا١تمكم أف يدؿ انلى اللبهانيُت كما يقوؿ 
أبو هدي يلبس مم يهاؾ، ويتفاخر أنى يمبتطيع أف يلقط أفضل القطع 

بهظرة واحدة وأبتفى األٙتاف، لكهى  يطاف يعرؼ كل ا١تاركات ويعرؼ كيف 
. يلبس

أنت تهمبى اي أبو هدي سيدة الطبقة الراقية اليت ال ترتدي تلك ا١تبلبس ، 
ملكة ا١تقهى درة يازل أو ِلبّل درة كما يطلقوف انليها أحيا ً، أتتيها مبلبمبها 
تمبعى إليها مم ابريس مم ديب حىت ولو خلعتها ونمبيتها، أيتيها اٟترير ورغم 

كأنى حرير ممبتعمل،  يي نفمبها - مظهرو البلمع  يبدو ُب انيهيك 
. ممبتعملة، وال ٯتكم أف تكوف يي وا١تبلبس

ٯتمبح ا١تقهى بعيهيى، يرى الرراؿ كلهم يهاضلوف ُب كرة القدـ، يغرقوف ُب 
. لعب الورؽ، ويلبمبوف مبلبس ممبتعملة

يرى اٞتميع مثل مبلبمبهم، كلهم دررة اثنية، يهظر إذل رراؿ ياربُت مم 
بيوهتم، يفتشوف انم نزوة أو إغراء يرطب الروح، دخلوا ُب القروض، أدخلتهم 

اٟتكومة ُب نفقها كي ال يمبتطيع أحد أف يلتفت وراءو لَتى  يئاً، سوى 
. تمبديد أقمباطى ا١تههكة، يلفوف ُب ساقية وال يعرفوف مىت يتوقفوف

يفروف مم األقمباط ومم زوراهتم، ابحثُت انم نمباء ممبتعمبلت، يهتقموف 
.  هبم وفيهم مم كل  يء
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. تمبتطيع أف تعرفهم مم ورويهم، لكهك ال تعرؼ ما ُب قلوهبم

 قلوب الرراؿ صهاديق مقفلة  اي أبو هدي مثل قلبك، وأحبلمهم بطيئة 
يذو الليلة انلى غَت العادة، األحبلـ المبريعة كاٟتب تشهق سريعاً و٘تر 
سريعاً، واألحبلـ البطيئة كا١توت كالكوابيس أقدامها ثقيلة وأنفاسها 

.  متحشررة

تعرب أمامى درة، أتمر كمبوؼ أف يهزؿ صور المبيد الرريس مم اٟتارط، يهفض 
. الًتاب انهها ويلمعها

يل سيأٌب لزايرتها ؟ -  

 .اخرس أنت       -  

. أفكر أف أطبع صورتى انلى بلوزٌب: تلتفت ألبو هدي 

انلى كل البلوزات ؟ - 

 .وانلى كل مبلبمبي -

 . ٘ترر يديا انلى ما تيمبر مم رمبديا سريعاً وال تهمبى أف ٘تس ان يزهتا

٘تر ويي هتزيا ّتمبارة فارقة ٯتكم ٢تا ودوف ممبااندة أف ٖتمل انليها المبيد 
الرريس نفمبى ال صورتى فقط، يقمبم بيهى وبُت نفمبى أهنا رغم اللعب والدالؿ 

أكلت الكرٯتة فقط مم فوية الكأس، لكهها ال تعرؼ ريداً طعم العصَت 
. ٖتتى
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يكاد ٭تلف أهنا دل تمبتغث انلى المبرير مم قبل، وأهنا تهفس انم نفمبها ُب 
. اللعب اٟتامي ابٞتميع

يذو ا١ترأة انلى أية حاؿ أفضل مٍت، ليمبت : تتبشًت أمامى، يقوؿ لهفمبى 
ابرعة يوى وليمبت ابرعة حب، يي انايرة اب١تعٍت اٟتريف ابلتماـ والكماؿ، 
ابلذكاء والفتهة، تمبتطيع أف توارى أي واحد، بششصيتها ّتما٢تا بهفوذيا، 
بههديها ٖتديداً، أبانواف األمم الذيم يمبكهوف  قهوهتا وتعشش ُب  هواهتم 

. وأدمغتهم

تمبتطيع أف تهاـ مع سفياف سهَُت، ٍب تركلى يتدحرج ٖتت قدميها يلعق أايـ 
ماضيى وحاضريا وال ٬ترؤ أف يفتح فمى بكلمة، وال أف ٭تلم دوف إرادهتا 

. والخارج مدار هوهتا

سفياف الذي يبدو كحكاية ُب ا١تؤخرة، ال يهتبى لى أحد إال إذا بمبطت لى 
ٚتلة أو ابتمبامة أو كلمة تبل ريقى، مع أنى يهفق كل وقتى ُب ا١تقهى، يو 

. انمود ا١تقهى، بل كل أانمدتى

أقصى أحبلمى أف يقضي نصف وقتى يراقبها ويدو تتهقل ُب رهبى الشماؿ مم 
.  قلبى إذل ريب  بهطالى

يذو ا١ترأة تمبتطيع أف توارى العادل كلى، واألنكى أهنا تمبتطيع أف توارى 
. نفمبها
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تمبتطيع أف تفعل أي  يء، أف تمبتغيث وٕتد : يقوؿ ذلك ويكاد يصرخ
مم ٬تيب، أما أ  فبل، ال أستطيع موارهة البقاؿ واٞتزار، وال الصباح القادـ 

. وال انيوف طفليتَّ وال لمباف زوريت الفالت وال  هوهتا للحياة انلى رثيت

. يذو الدرة أفضل مٍت بكثَت، أ  ممبتعمل ويي المعة رديدة ٓتتم البهك- 

يي تهاضل تمبتمتع بهضا٢تا تمبعد بى وتفشر، أما أنت فبل يعٍت نضالك 
. أحداً، وحىت دل يعد يعهيك

صوهتا أيٌب اثنية تهادي انلى كمبوؼ ليًتؾ ما ُب يدو وسفياف ليًتؾ ما ُب 
ريبى، يصعداف انلى انمودي كهرابء متقاطعُت يعلقاف الفتة مم البلفتات 

اليت تعودت أف تعلقها انلى بوابة ا١تقهى لتههئة المبيد الرريس ُب كل 
ا١تهاسبات، يذو ا١ترة  كتبها ٢تا الشباب أحباب ابريب الذيم يقضوف وقت 

. الظهَتة ُب ا١تقهى

. مقهى ١تة األحباب يهٌتء المبيد الرريس بعيد  ا٠تريف: ٮترج لَتى 
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ابب الهمباء 

 

ابلطبع ليمبت كأحبلـ الرراؿ، قد تتشابى معها ُب أف بعضها مكتـو لكم أكثريا 
. صاخب ومدو

حٌلومة بُت بُت، بصوت نصف مكتـو تمبب اٟتكومة اليت تعطل استشراج رواز 
سفر ٢تا، لتطَت انلى أوؿ طاررة حيث يهتظريا أصدقاؤيا الكثر ُب ٥تتلف بقاع 

العادل،  ولوال خشيتها مم غضبة أانواف األمم ا١تزروانُت ُب ا١تقهى ليل هنار لمببت 
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الرريس واٟتكومة انلهاً، ولوال كمبوفها مم درة لفعلت ما ال ٮتطر بباؿ، درة اليت 
: تشتم رارحة غضبها، تقًتب مهها ويي تلعب ْتواربها 

ما بك اي انشَتٌب ؟ - 

 .تضحك

يي تعرؼ ما هبا، وواندهتا أف أتٌب ٢تا ابٞتواز ُب ح ريا، لكم انليها ابلصرب 
قليبًل حىت ٕتد فرصة مهاسبة أو غزوة ُب اٞتو تههي هبا ا١توضوع حىت ال تدفع 

. أٙتا ً ابيظة

. الصرب، طورل ابلك..  أ  واندتك- 

: ترد بغضب طفل اراتح لكهى نزؽ خارف انلى لعبتى 

. كاف األفضل أف تصاحيب المبيد الرريس ونراتح مم ا٢تمـو   -  

 :هتز حاربيها ألانلى مرات بمبرانة 

. لو مات، بعيهى-  
 

تضحكاف، تعود كل واحدة إذل موقعها، درة إذل حيث ترتب دولة أحبلمها 
. اليت ال تهتهي، وحلومة إذل دولتها أماـ الكومبيوتر وداخلى

ُب ا١تقعد نفمبى  ُب الزاوية نفمبها كأف درة أتت هبا وزرانتها يها، ال تقـو مم 
.  مكاهنا، ٘تثاؿ يتيم يبتمبم يضحك ويقطب ربيهى، يدخم وأيكل وأحيا ً يدندف
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ال أحد يرايا تدخل اٟتماـ، كأهنا توفر كل اثنية لتغطس فيى، أو كػأهنا تعمل ٛتامها 
. داخل الكومبيوتر نفمبى

األايـ بطيئة، رواز المبفر بعيد واألحبلـ تزيد، كلما ابتعد كلما زادت 
. وتكدست

تغيب مع أصدقارها طويبًل، وحُت تفيق ترفع رأسها، ٕتد العيوف تراقب 
. حصتها مم المبعادة اليـو

ال تعَت أحداً ايتماماً، لكم  عااناً مم ورهها  يكاد ٭تلق فوؽ رءوس 
. القاانديم، كأهنا ال ترى، كأهنا ترى خارج ا١تكاف

 تعود لعا١تها، ٖترؾ أصابعها انلى لوحة ا١تفاتيح، انلى الطاولة، ُب ا٢تواء، 
تلف ذراانها كأهنا تشبكها ُب ذراع واحد أو واحدة، ف أة تضرب الطاولة، 

يفلت مهها لفظ ابلفرنمبية ُب الغالب، بصوت اناؿ ونربة فرح، يبدو أف 
أحداً  بك أصابعها، اصطادت فريمبة أو وقع واحد ُب  باكها، وفتح 

. ذراانيى ليضمها
. أو فتحت

أنت ال تعرؼ ابلضبط ماذا ٭تدث، لكهك تشعر أهنا تتفاوض بقوة مع 
 دراً ما - األمل، وترسم مربعات انلى رقعة ا١تمبتقبل، وحُت تتعب أو تكتفي

تههض لت لس وسط الشباب الذيم يتوسطوف ا١تقهى دارماً ُب - ٭تدث
حلقة مم الكراسي فبل يظهر خطأ ُب الصورة، ال تمبتطيع أف ٖتمببها إال 

. واحداً مههم، فقط ورهها ابسم و٥تتلف انههم ُب يذو اللحظة
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إال لو انتبهت ألصابعها ا١تهتفشة اليت تشبى أصابع الكفتة، أو لشفايها 
الزاحفة ا١تمطوطة للشارج قليبًل، لكم تهفض كل ذلك تمبتعيد أنوثة غاربة أو 

غامضة كامهة تقفزاف ف أة ٟتظة ظهور حبيبة ُب ا١تشهد، حبيبة اليت  أمومة
يبدو أف مبلكاً  أفلتها انلى األرض سهواً أثهاء ٕتوالى، انزلقت مم ساقى أو 

. ٥تالبى أثهاء انبورو مم ٝتاء ألخرى
حبيبة اليت أوغلت بقوة ُب حلمها أبف تمبافر ١تصر أو إلحدى دوؿ ا٠تليج 

. كي تصبح مطربة معروفة يهاؾ
ٖتلم وتتشبث، حُت يكوف الزابرم مم ا٠تليج  ٕتتهد طواؿ الليل ُب أغانيهم، 
تطرح  عريا ُب ا٢تواء، ٘تيلى ذات اليمُت والشماؿ، ٍب هتبط بهصفها العلوي 
إذل نصفها المبفلي، ٖتركى أماماً وخلفاً، ويو يطاوانها أسل  اءت وحيثما 
أرادت، لكهها دل تعد مم الغهيمة ابإلايب وال ابلذياب، كل ما حصدتى 

بضع بطاقات هبا أرقاـ أصحاهبا للمبهر ابلداير، وأبواب الشهوة مفتوحة ُب 
. العيوف

وحُت تغٍت لهفمبها، ٟتبيبها الذي تهتظرو، ٟتلمها ابلمبفر إذل مصر تطلق 
:  األغاشل العاطفية، ورٛتة تقوؿ ٢تا بطبقة حازمة حهوف

.. غٍت لهفمبك، ٟتبيبك، رل، لواحد فقط يمبتمع لك بشغف ُب ا١تقهى-
.   غٍت بصدؽ ولو  كاف أمامك قافلة مم الكذابُت

تتشبث ابألمل، رغم أف ألفة انرضت انليها أف تهقلها معها إذل ليبيا، تغٍت 
يهاؾ ُب المبهرات ا٠تاصة واألفراح، وتمبتطيع أف ٖتصل انلى مبالغ كبَتة 
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تطَت هبا بعد ذلك إذل مصر، تقـو بشراء الكلمات واألٟتاف، وإنتاج  ريط 
. انلى حمباهبا إف دل تتوفر انلى مهتج

. قوة الفلوس اي حبيبة، قوة الفلوس أيم  يء- 
ٗتيلي :  ال تضيعي الفرصة، اله ـو ُب انتظارؾ ليزدادوا ٧تمة، وبصوت  انم 

. الليل و٧تومى: اٝتك وصورتك انلى الشريط، حبيبة تغٍت، وتمبمي الشريط
ٍب : وبصوت أكثر نعومة مشحوف بطبقة امراة داانرة، الطبقة الثانية ٖتديداً 

. إنك فلقة قمر، ورمبمك حلو يهد اٞتباؿ
 حلومة مم رانب ورٛتة مم اٞتانب اآلخر، مبلكاف حارساف، األوذل تقلق 
انليها وتههريا، كأهنا ٖتقق حلمها فيها، والثانية ترايا ابهتها اليت دل ته بها، 

: ٘تمبكها مم كتفيها، هتزيا
حاورل انلى حلمك ما استطعت ولو دل ٭تصل، ال تذييب وراء ألفة  ولو - 

. كانت يي الفرصة الوحيدة ُب العادل، ألفة تريد أف تهتقم مم كل البهات

وبدؿ أف تغٍت للعادل كلى ويطَت العشاؽ وا١تع بوف واٟتبيب وراءؾ، وراء صوتك، 
سوؼ تغهُت انهد أقداـ رراؿ ال يفكروف إال ١تا بُت أررلهم،  سوؼ تصرخُت 

ٖتتهم بدؿ أف تغٍت ُب ورويهم وفوؽ رءوسهم، حىت لو  ئت الصراخ، اصرخي مم 
. الهمباء يتذكرف الصراخ اٞتميل اي بهيت: قلبك، تقوؿ ويي تغمز

والهقود اليت ستحصلُت انليها رٔتا تهتج حوارط أٝتهت أو سيارة ٘تشي انلى األرض،  
.  لكهها لم ته ب طيوراً تغٍت ُب المبماء

. ِسحر كبلـ ألفة يتضاءؿ أماـ حضم رٛتة وحدَّة حلومة القاطعة
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ألفة اليت انربت لليبيا خلف ٣تيد، انفواً أمامى،  فالمبيدة ألفة ال ٘تشي خلف أحد 
إال دماغها، ما ابلك ٔت يد الذي يزانم أنى انتقل إذل وظيفة راقية يهاؾ، وحُت ْتث 

. ُب دفاترو انم واحدة تطاوانى ابلذياب معى إذل يهاؾ ورد طموح ألفة أماـ رغبتى

. ال يو يرى وال يي

كبل٫تا ُب أفضل األحواؿ ررٯتة ٘تشي انلى قدمُت، أحبلمهما ررارم وكوابيس 
.  لآلخريم، كأهنما فولة ٤تتاؿ وانقمبمت نصفُت أانورُت

ألفة اليت ال تعرؼ ماذا تريد ورٔتا يي الوحيدة اليت تعرؼ، ألهنا راضية انم نفمبها 
ُب حالتها القلقة، ُب المبقف الذي ال تراو إال إذا  مت انلى ظهريا، ال تمبتطيع 

. أف تعيش مراتحة، ولو اراتحت ووردت زوراً وبيتاً آمها لرٔتا ماتت ُب اٟتاؿ

 التمبكع انلى مقاسها، واالحتياؿ بُت انيهيها وساقيها يزيهها، يصعد ليصهع  امة 
بُت حاربيها، سيدة القلق تكرو االستقرار، تمبافر لليبيا وتعود ٤تملة ابلهقود 

واٞتواير، ال أحد يعرؼ ماذا تعمل ابلضبط، لكم ٯتكم أف أٜتم ٘تاماً ماذا تفعل، 
. تقوؿ نعيمة

 حُت تغيب بهتاف أوثبلث انم ا١تقهى، ٖتلف نعيمة بشرفها أهنم ذينب مع ألفة إذل 
: ليبيا، وبصوت فاضح ضاحك

. أقطع ذرااني ركنب الطاررة- 

: وبضحكة مرقوانة 

. ركبوا ا٢توا-  
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: تردد بثبات كأهنا حكيمة زماهنا 

مٌت انيهها أف تكوف مثل درة، لكهها لم تمبتطيع، درة تلعب وتمبتمتع بلقبها، -  
. أما ألفة فتلعب لتغيظ اآلخريم وتغيظ نفمبها

. رمبديا ميداهنا

لكهها ُب الههاية تلعب وتمبتمع بلعبها، صهعت ميدا ً ٝتتى ابٝتها دوف حارة  
. ١توافقة اٟتكومة

كانت ألفة قد تلقت العرض نفمبى الذي صادفها أوؿ حياهتا، بُت أف تمبافر أل١تانيا 
انرض انليها غمباف المبوري اٞترٯتة الثالثة الذي ودع مقعد . أو تمبافر للشليج

أف تشاركى يو بهقودو ويي - الرب١تاف  بعدما أخذ صابونة فيى، وافتتح مقهى رديداً 
ّتمبديا الذي سيمؤل ا١تقهى ابلزابرم، وصوهتا الذي ٯتهعهم مم ا١تغادرة ، و٣تيد 

.  انرض انليها أف تصحبى لليبيا

كاف انليها ويي ررٯتة قدٯتة أف ٗتتار بُت ررٯتتُت، اختارت ررٯتة ٣تيد ابلمبفر 
للشارج، تريد أرضاً ال يعرفها فيها أحد ٘تارس احتيا٢تا وأالانيبها مع آخريم ومع 

. نفمبها أوالً 

وحبيبة اقتهعت بكبلـ رٛتة وحلومة، لكهها ا ًتطت اف تغٍت انهد درة يومُت وانهد 
غمباف بقية األايـ حىت تمبتطيع أف ٕتمع الهقود اليت ٘تكهها مم إنتاج الشريط، ورٛتة 

. واندهتا أف ٖتصل ٢تا انلى فرصة ُب التليفزيوف

: وحلومة تضحك
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. واحدة تغٍت واألخرى تبكي- 

األحبلـ سريعة يذو الليلة، صاخبة، حىت وإف كانت بريئة، أرهزة كومبيوترانتشرت 
ُب ا١تقهى، كل واحد يضع رأسى ُب رهازو، وبهات يرسلم رسارل ياتفية للشارج، 

تعاؿ : للشليج ٖتديداً،  بعديا قد يتلقُت مكا١تات ٦تم أرسلم ٢تم، واحدة تقوؿ 
لو  فتٍت ستغَت رأيك : أريد أف أسافر ألراؾ، واثلثة تتغهج : إذل تونس، واألخرى 

. ُب الهمبواف

ال يتعنب مم إانادة احملاوالت، ولعبت برأسهم اٟتكاية  وازداد إصراريم بعد أف 
. غمزت صهارة إحدايم واختفت

ودمحم كازانوفا  يمبتطيع حل مشاكلهم ألسبوانُت فقط ٍب يمبأـ، لكهى يكرو يؤالء 
: البهات ا١تتطلعات، وابريب تداانبى 

. حل مشاكلهم اي كازانوفا، ٬تب أف تشارؾ ُب حل مشاكل الوطم-  

ي الصهف يراتحوا-   . الربكة فيك، غَتَّ

. دوف أف يدير ورهى  حيتها

. انظر ذل، أ  أفضل مهك، أقـو ْتل مشاكل الشباب ٚتيعاً واحداً بعد اآلخر- 

: تقهقى

. ابلعدؿ وحياتك- 

. ٍب إشل الوحيدة اليت أانطي األرَت أررو فور انتهاء العمل مبا رة
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:   وبضحكة ترف ُب قلب ا١تقهى

الشباب سوؼ يقيموف رل ٘تثااًل، أما أنت فلم تتذكرؾ واحدة إال كعابر أو - 
ذكرى سيئة، أنت أخذت حقك وحق اٞتَتاف، ٕتري وراء مزارك فقط، أما أ  

. فأرري وأتعب مم أرل يؤالء

لو انرضوا انليَّ أف أكوف وزيرة ُب : تقًتب مم ورهى تدفع أنفاسها أماـ أنفى 
اٟتكومة القادمة فمبأرفض، أ  أحب القطاع ا٠تاص، أكتب ابلقطعة وال يعطونٍت 
 يئاً، وأانمل ابلقطعة ويعملوف انهدي ابلقطعة وأيخذوف أرريم مضاانفاً، وأانطي 

. كل  يء حقى

: تضحك 

أخذت ا١توضوع كلى انلى أكتاُب، أدفع نيابة انم الدولة،  أرّوح  انهها وانم - 
.  عبها وأدفع نيابة انهها ا٢تمـو

: تقًتب أكثر

. والمبيقاف وحياتك- 

. ويو ال يرد

.  تكمل الضحك، تمبحب أنفاسها وتبتعد

ابريب سعيدة، لكهها ال تمبلم مم القلق، وإف بددتى ُب مبارايهتا اليومية، الدوري 
. انهديا ٦تتد طواؿ العاـ ال يتوقف
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العمر ٯتضي، ويي رغم كثرة البلانبُت حو٢تا، ٖتتها وفوقها، وحيدة، ٖتاوؿ أف تبدد 
وحدهتا هبؤالء الشباب الذيم يقدموف ٢تا كرصل الورى الذي تعشقى، وإكمبَت الشباب 

، تقوؿ ٟتا٢تا أ  ٚتيلة وبطة ولدي مَتاث : ا٠تالد، لكهها تهمبف قلقها قبل الهـو
تضع . كبَت وانهدما أتعب سأ ًتي حارطاً أستهد انليى، وبلد  مكتظ ابٟتوارط

أوراقاً أمامها، تكتب وتمب ل وقتما ٖتب أو انهدما ال يكوف لديها انمل أو 
مشروع، تكتب حكاايت ا١تقهى اليت تدور أمامها، واليت تدور مم خلفها وتمبمعها 

. أو تفهمهما وحديا

كل يغٍت انلى ليبلو، واحدة تضع حلمها أمامها، وأخرى تريد أف تطَت ُب ا٢تواء، 
واثلثة انربت خلفى لدولة أخرى، وواحدة ال ٖتلم ألبعد مم غديا، ٗتتار صبياً 
وانهدما يفرغ العادل مم الصبياف سوؼ ٗتتار حارطاً مم اٟتوارط تريح رمبديا 

ا١تتعب انليى، وواحدات أحبلمهم ُب رسارل التليفوف انرب ا٢تواء، ويهاؾ أحبلـ انلى 
. مقاس ليلة واحدة أو غزوة واحدة أو مركبة

قلت لك مم البداية، ال تقلق، يذا كل  يء تقريباً، أحبلـ تطَت، وأخرى ترتطم 
ابلمبقف وتعود، ال ٯترؽ مم الشباؾ إال طَت رامح، أحبلـ الهمباء واضحة يذو 

. الليلة

وحديا نعيمة ُب زاويتها القصية، دل تعد ٖتلم ابلرراؿ وال ابألورويب، حىت ولو 
. نغصت انليها الذكرى ٟتظة لتشد الشوكة مم قلبها، تعيش وتضحك

وهللا الأتمههم انشاؽ آخر زمم، انت اللي حلمت " حىت ولو غٌت رورج وسوؼ 
". بيهم، ررحوؾ هللا ٬تازيهم، غلطاف ١تا أبقى مههم
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كانت تمبمعى مم قبل فتمبيل دموانها، اآلف أصبحت تدندف معى، كأنى يغٍت 
لواحدة غَتيا، دل تعد تبحث انم آحاد تدفم حكايتها ُب حكاايهتم، أصبحت ركهاً 

أساسياً مم أربعة أركاف، ركم ٢تا وآخر ٟتلومة، واثلث لباريب، ورابع أللفة تركتى 
وسافرت، وبيههم تلعب األحبلـ الصغَتة، وحبيبة ٢تا ا٢تواء، أما درة فتملك وسط 

ا١تقهى وسقفى ونمبور رايزة لتحملها، وتًتؾ لآلخريم أف ٭تتموا و٭تتفوا ابألانمدة، 
. كل واحد وانمودو

وحديا نعيمة تقتل وحدهتا، حىت أخويا الذي حرؽ البحر بدا كصورة بعيدة قدٯتة، 
. لكهها تتممبك بى كحلم ابيت بعد أف طارت بقية األوراؽ

دل تعد تشغل اب٢تا كثَتاً ٔتا فات، قمبمت نفمبها بُت ا١تقهى وأبو رعفر، ٘تر انليى ُب 
بيتى تطبخ لى، تطبخ أيضاً ألبو  هدي الذي دل يشأ أف يًتؾ بيتى توفَتاً للهفقات رغم 

انرض أبو رعفر واقًتاح نعيمة أف يمبكها معاً، ٮتاؼ أف يركبى اٞتهوف، ويو بيهى 
وبُت حافتى خيط رفيع، ٍب إنى يريد قطعة مم أرض وأربعة حوارط حىت ولو كانت 

ابإل٬تار، ال يمبتطيع أف يًتؾ البيت، حىت ال يشعر أنى معلق ُب ا٢تواء تطوحى الريح 
وقتما تشاء،  قمبمت نفمبها بيههما، تطبخ حهاهنا ُب أصابعها حىت يربأ واحد، 

. تصب اطمئهاهنا اٞتديد ُب انيهيها حىت يهدأ اآلخر

٘تمبح ألبو  هدي كل ندبة ُب ورهى أو روحى، كل ررح غاررمم الشظااي اليت 
صادفتى طواؿ انمرو، تفرؾ لى األكل، هترسى، حىت تمبتطيع أسهانى ا١تتبقية أف 

. تتحملى
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يـو وراء يـو وليلة انقب ليلة ، األحبلـ تكاد تت اور واألرمباد تتبلمس، ٖتيك 
رمبراً دافئاً مم ٤تبة، رغيفاً طرايً ساخهاً مم حهاف، وا٠تيوط اليت بعدت بيهها وبُت 
ماضيها تقصر بيهها وبُت  أبو  هدي، تصحبى ُب رحلة ا١تقهى، ٕتلس معى انلى 
طاولتى، يتفرراف انلى الهاس، يرمياف ْتكاايهتما ُب اٟتكاايت العابرة، يههمكاف 
داخل التفاصيل، يذوابف فيها ليبتعد كل مههما انم تفاصيلى، يهمب اف تفاصيل 

. قطعة رديدة

فؤاد أبو  هدي موزع بُت طفلتيى وحلمى ابلعودة، ووقتى بُت متابعة مبارايت كرة 
القدـ ولعب الورؽ، ونعيمة ٖتت إبط، وأبو رعفر ٖتت إبط يتفرروف انلى 

ا١تبارايت، ابألحرى يتفرروف انلى الهاس الذيم يمبتعدوف للفررة كأهنم يمبتعدوف 
١تعركتهم األخَتة ُب اٟتياة، يراقبوهنم ويم يتحدثوف قبل ا١تعركة الكروية، ويم 

يهتقضوف أثهاءيا مع كل ركلة، يصرخوف ويضربوف ا٢تواء ويمببوف اٞتميع، وحُت 
. يهتصروف يعودوف إذل بيوهتم ليهاموا سعداء مراتحُت ُب انتظار معركة أخرى

ٕتلس ّتانبى ويو يلعب الورؽ، يلعب يذو األايـ انلى الفلوس لَتبح، دل يعد يلعب 
للمتعة أوليزيح ا٠ترؼ القادـ، تعطيى مم نقوديا إف خمبر، وال أتخذ  يئًأ إف ربح، 

. أصبحت حارطى دوف أف يرتب، تمبللت إليى دوف أف تشعرو

. ٖتاوؿ أف ٕتذبى بكل الطرؽ

يو ٭تتاج لوطم دارم، ويي ٖتتاج لواحد دارم، دل يبق مم حلمها القدصل إال أف 
. يكوف أرهبياً، وأبو  هدي أرهيب وقريب ُب الوقت نفمبى، وزورتى بعيدة ومفًتية
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. يو انلى  ر ويي انلى حارٍّ 

. فلتأخذو

رٔتا كاف  عوراً ابلرضا بعد طوؿ كفاح،  عوراً داخلياً ابلتعويض ا١تفارئ انم كل 
.  يء، تعويض ما سرقتى أختها مهها ُب ا١تاضي ٖتديداً 

. لكهها لم تمبرؽ، وال ٖتتاج

يو ٭تتاج ١تم تضعى انلى بطهها ليهدأ ظهرو، ٭تتاج ١تم تضع ساقها انلى كتفى 
ليشعر أنى قادر ، ويي ٖتتاج ١تم يضع يدو انلى كتفها طويبًل لتشعر أهنا إنمبانة، 
. يلمس  عريا، ٍب يهزؿ انلى خصريا لتشعر أهنا أنثى، ٤تبوبة قبل أف تكوف مرغوبة

وحىت لو كهت مرغوبة فقط اي نعيمة كاؼ لى وكاؼ لك لتممبحي بى كل أدراف 
. روحك، اٞتمبد اٟتي ٯتمبح موت الروح أحيا ً 

: تلعب معى مم قريب

. أنت مع فريق الًتري، وأ  مع الهادي اإلفريقي- 

: وبهصف ابتمبامة متواندة 

. الفارز أيخذ ا١تهزـو كلى، مم يربح ُب ا١تباراة يربح اآلخر- 

:  واالبتمبامة تزداد توانداً 

. وبهفس الهتي ة-  
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يضحكاف ْتذر، خاصة أبو  هدي، كػأهنما يعرفاف أف ا١تمبألة قد تدخل ُب اٞتد، 
. واللعب صار انلى ا١تكشوؼ

٘تٍت نفمبها أف ٮتمبر فريقها أبربعة أيداؼ،  ألف يدؼ، تش ع الفريق اآلخر 
. ْترارة

 ال اي نعيمة يدؼ واحد حهوف أفضل مم أربعة طارشة، يدؼ واحد ُب الشبكة  
. أفضل مم أربعة يتمبللوف و٬تروف فراراً مم الداخل للشارج

مم يي نعيمة تلك اي أبو  هدي ؟ 

 ١تاذا ٕترؾ لعا١تها، بدؼء ابرعات ا٢توى الذي ال يظهر ُب القرف مرتُت، ابرعة ا٢توى 
.  إف أصيبت بداء الدؼء  تعشق فت م أو ٘توت

يل تكوف نعيمة يي ابرعة ا٢توى الثانية انشرة ؟ 

اضرب رأسك ُب اٟتارط بقوة، أو انتظر، ال تقًتب وايدأ، واحلم أي حلم أبي لوف 
. كاف

. تلمح انيهيى ترسواف فوؽ ان يزة درة

: تضحك وتغمزو 

. وممبتعملة.. يذو ٥تصصة فقط للوزراء والرؤساء

. يش عاف ْترارة، يي أكثر، رغم أف فريقها مغلوب

: انقب ا١تباراة تتههد براحة، تلتفت  حيتى
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. يات ما انليك- 

٘تمبكى ٓتفة مم أرنبة أنفى، ٖتركها خفيفاً، وبضحكة هبا طفولة وغهج معاً، تقوؿ 
: كأهنا ٘تزح

. ٟتم واّل فلوس-  

. تقو٢تا دوف أدل

. ٯتمبح انلى ورهها، ٭تتضم كتفيها بُت ذراانيى، يشديا وٮترراف معاً 

انيوف حلومة خلفهما، خلف غَت٫تا، تتابع األحبلـ اليت تطَت، اليت تتقافز فوؽ 
الطاوالت، ٕتريا قبل أف ٗتتبئ خلف بعضها، تشايد حلم مهدي يضرب المبقف 
ويلتصق بى، تتذكر أف ألفة و٣تيد وغمباف ليمبوا ضمم ابقة األحبلـ وال داخل مغارة 
الكوابيس، تتأكد أهنم ُب ملف اٞترارم، وإف كانت ألفة ررٯتة تغري ٓتوض غماريا، 

ملف الكوابيس، ٗتزف بقية األحبلـ والكوابيس، تطمئم : تصهع ٢تم ملفاً تمبميى 
انلى أف كل حلم ُب مكانى أو زاويتى، وأف كل كابوس انلى مقعدو، أحبلـ تطوؿ 
وأخرى تقصر، تغلق اٞتهاز بمبرانة انلى أسرارو قبل أف تضعى انلى كتفها تتهيأ 

. للشروج وتعرب ابب ا١تقهى
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ابب ِلّلا درة 

 

 

 
.  اختفى الضباط وا١تشربوف دفعة واحدة مم ا١تقهى، انقطع خربيم بُت يـو وليلة

اختفوا ٚتاانة، بدت درة مف وانة، ظهريا اناٍر وإف حاولت أف  تغطيى، لكم ما 
ضاانف  قلقها أهنم ال يردوف انلى تليفو هتا ا١تتكررة، وال واحد، كأنى اتفاؽ 

 .ٚتااني، ال بد أف ُب األمر سراً ال تعرفى

مع الوقت راحت تشعر أف روحها سقطت ُب ساقيها،  إذ مهما كاف يهاؾ مم 
. أسرار، مهما بلغت، فهي تمبقط  ممبرانة ُب ح ريا

إهنا تتبايى انلى الدنيا كلها بذلك، تشوؼ حا٢تا انلى اٞتميع، وبدا أف كل ألعاب 
التفاخر بطه رة المبلطة قد أصابتها سهاـ الصمت اٟتار والمبكتة القلبية مرة 

. واحدة

اختفوا ٚتاانة وإف حضروا متفرقُت، والح ف أة أف للمقهى  ٝتاًء انالية انلى غَت 
. العادة، تعالت األصوات والضحكات، وراح ا٢تواء يًتاقص فوؽ رءوس الزابرم
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. يواؤيم ثقيل، ر٭تهم ورارحتهم- 

. كانوا يشفطوف األوكمب ُت مم ا٢تواء: بتههيدة ممبموانة مم أبو هدي 

أبو هدي ا١تتورس دارماً مم أهنم ٭تمببوف انليى كل حركة، يعرفوف مواانيد قدومى 
ومغادرتى وحىت ا٢تواء الذي ٮترج مهى، وأسهانى الغاربة بُت بقية أسهانى ا١تورودة، يو 
يعرؼ ْتمبى ا١تشابراٌب القدصل أف أفضل طريقة لبلختباء بعيداً انم أانيههم أف يقًتب 
مههم، أف يعيش بيههم حىت ال يروو وال يشغلوا اب٢تم بى، ٢تذا دل يذيب إذل مقهى 

آخر، ٍب إهنم يها مشغولوف ٔتعاركهم الصغَتة،  ووروديم كاف ونمباً أيضاً اي 
أبو هدي، يمبتطيع أف يوسط درة ٟتل مشاكل اإلقامات ا١تتأخرة، وفاتورة الكهرابء 
اليت ال يدفعها إال انهد استحقاؽ الفاتورة اٞتديدة، وانلى األقل إذا كاف دل يمبتطع 

. أي حارة والمببلـ.. أف يهاؿ درة فليحصل انلى  يء مم مهافعها،

. غاروا ُب ستُت دايية: يضحك وحدو، وبصوت نصف ممبموع 

انشرة أايـ، ال حس وال خرب وال ياتف، ُغمَّ انلى قلبها، زاديا  يخ األمم، 
الضابط الشيخ أو الشيخ الضابط الذي يرابط ُب ا١تقهى ما بُت الصلوات، مم 

والثواب يزداد بعدد ا٠تطوات اي .. اٞتامع إذل ا١تقهى طواؿ الليل والههار وابلعكس
قمرالليارل، يراقب الزابرم يهاؾ  ويراقب ا١تصلُت يها، يلعب ٔتفاتيح اٞتامع ُب يدو 
بصوت واضح وحركة مكشوفة دارمة  واقفاً رالمباً ، تفكر أف تمبألى، لكهها ٗتشى 

أف يرايا ويديا انلى بطحتها، ُب األساس ٗتشى أف يفتح معها سكة قدٯتة 
. أغلقتها
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يي ابلطبع ال تعهيها المبكك، يي ملكة فتحها وإغبلقها ومعها مفاتيحها أيضاً 
وبضرواة وأكثر، لكهها ٗتشى أف يقعد انلى قلبها وطاولتها ليل هنار، أف يعمبكر 

انهديا ويشل حركتها، واٞتامع قريب، تعرؼ أنى  يريد أف يرفع ٢تا األذاف مم 
رديد، يرفعى ٢تا وحديا، ويي دل ولم تعطي خيطاً طويبًل ألحد، إال لمباانة  أو 

 هر انلى األكثر، إال ١تم بيديم مهافع يمبيل لعاهبا ٢تا وتمبهد ظهريا هبا، حىت وإف 
اناودت اللعبة اندة مرات ال تبقي أحداً مراتحاً معتقداً أنى ملكها ، تعرؼ الرراؿ 
مثل كف يديا، يكذا توقم، يريدوف أف يقفزوا ويهربوا أو يقذفوا وٯتلكوا، يذو يي 

. اللعبة األكثر ردية اليت تعرؼ أهنا ٕتيديا أكثر مم نمباء كثَتات

يو أيضاً مشغوؿ وإف دل يـر طوبتها، يفكر أف يصطحب  مهدي معى لل امع، 
حارس  شصي لزـو األهبة ، يراقب بى مم يشاء وٮتيف بى مم قد يفكر مم 

الز دقة ُب التهور ومهاٚتتى أو التحرش بى، ليس خارفاً انلى اٞتامع، لل امع رب 
٭تميى، ٍب إنى متورس أف يضع مهدي مرة واحدة كل غلى مم ٚتاانة البوليس فيى، 

. يف رو فيى وأيخذ حقى بفعل متهور وغَت ٤تمبوب

. يقًتب، أيخذ رأيها ُب ا١توضوع

! لكهى ممبيحي - 

ممبيحي صيٍت اتيواشل، ليس مطلوابً مهى أف يقيم الشعارر، مهمتى واضحة واببى - 
. سهل
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بطاقة  شصية اي مهدي، بطاقة تعريف، تمبتطيع أف تعمل هبا ُب أي مكاف وأف 
تمبتطيع أف ٗترج للشارع وٕتلس ُب ا١تقهى كأي واحد ..  ٖتل كل مشاكلك

. انادي

يبدو أنى أذف ُب مالطة، وأف الطلقة كانت مطاطية، مهدي ُب دنيا اثنية، يريد 
بطاقة سريعة إذل أمريكا أو العراؽ، وآخر ما ٯتكم أف يفكر فيى أف يراقب ا١تصلُت 

. أو يتابع  ٪تلة، أو ٭ترس رامعاً لم أيٌب ا١تمبيح إليى

. ماريهز ُب اٞتامع، آخر انمل ٯتكم أف أقـو بى، ٍب إف ا١تمبيح سيغضب- 

.  لم يغضب- 

. أ  أانرفى أكثر مهك- 

وحديا قلقة، أخربيا  يخ األمم يذا أهنا أخطأت خطًأ ال يغتفر انهدما يهأت 
. المبيد الرريس بعيد ا٠تريف، وأف البلفتة ٛتلت معٌت كبَتاً ابلغ المبوء حمبب انليها

. انليك أف ٖتًتسي ريداً، خذي ابلك مم نفمبك- 

هبتت أوؿ األمر ودخلت ُب بعضها ، إال أهنا كبمبت روحها، أكدت لى ويي 
أٚتل .. تضحك بمبشرية أهنا أردات أف ٕتامل المبيد الرريس ْتضور ا٠تريف اٞتميل

خريف خريفها،حاولت أف تهتهز أية مهاسبة ولو صغَتة ولو اخًتانتها كي تعرب انم 
. ٤تبتها ووالرها

. سأانلق لى البلفتات ُب كل الفصوؿ، وحوؿ ا١تقهى مم كل اٞتهات- 
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. لكهك نمبيت المبيدة األوذل-  

سأصهع ٢تا مهاسبة لوحديا، سأانيد افتتاح ا١تقهى وأانلق ٢تا الفتات ُب كل أ٨تاء - 
. البلد

سأٝتي ا١تقهى : تضحك ُب ورهى لتغيظة، لتشعرو أف ا١توضوع بمبيط  ٍب تمبتدرؾ 
. ابٝتها، حىت ولو أخذت نصفى

يي تعرؼ ٘تاماً أف البلد صغَت، ودبة الهملة ٯتكم تفمبَتيا انلى أهنا دبة ٘تمباح، 
إ اانة أو و اية واحدة مم صاحبها ٯتكم أف تضرهبا ُب مقتل وتغلق انليها أبواهبا 
ا١تفتوحة، لذا سهت لهفمبها قانو ً أف تفتح ابابً رديداً وال تغلق ابابً قدٯتاً ، وحىت 

حُت تغلق، تهمبحب هبدوء لتت هب ا١تشاكل اتركة  فذة مواربة، وْتـز غَت ممبتفز، 
. قانوف درة، سيدة القوانُت غَت ا١تكتوبة

حدست أف صاحبها يريد أف يدخلها ومقهايا ُب انبى، ابألحرى بُت ساقيى أو 
ٖتتهما، يريد أف يعشش ُب  قوقها وسقوفها مرة أخرى، وأف يقفل أبواهبما انليى 
وحدو،  أتكدت مم ذلك حُت أاناد انليها ا١توضوع  مراراً، وبتفصيلة رديدة كل 
: مرة وبتقاسيم ورى رديدة أيضاً ، ُب األخَتة قاؿ ْتهاف وحـز معاً، بصوت مرقوؽ 

. ال تقلقي، طا١تا أ  ّتابهك- 

. حاضر اي سيد  الشيخ- 

. قالتها بلطف وفرح ظاير ليهدأ

. صدؽ حدسها، ويي اليت اانتقدت أنى اتب أو ٮتشى انلى ظل انمامتى
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فكرت ربع اثنية أف تذيب معى مرة أخرى ليممبح يزٯتتى اليت انتكس هبا ُب ا١ترة 
المبابقة، لكهها خشيت أف يهتفض يذو ا١ترة ولم يًتكها ُب حا٢تا مم بعد، أو يعود  

. ٟتالتى القدٯتة فيهتقم مهها خشية أف تفضحى

لكأهنا تعرؼ أف بعض الشيوخ،  يوخ األمم ٖتديداً ال يقبلوف أف ٮترروا مم أية 
. لعبة إال فارزيم، ما ابلك أف ٮترروا خاسريم

قررت أف تمبتعمل نصوص قانوهنا ا١تقدس، تمبتشرج المبفافيد ا١تشبأة لتشويى انلى 
 ر مقدسة،  تبلانبى مم بعيد، وأف ٗترج ا١توضوع كلى مم رأسها حىت يظهر لى 

: رأس، لكم الذي أورعها وأرفلها أنى قاؿ ٢تا ابلفم ا١تلياف 

. قهوتك ٝتعتها أصبحت معروفة- 

!! نعم - 

. بصراحة، يقولوف إهنا دل تعد ١تة األحباب، بل ١تة القحاب- 

. هبتت

. وال ٬تب أف تعلق الفتة للمبيد الرريس انلى مقهى تلطشت ٝتعتى- 

أانطايا ٖتت اٟتزاـ، ويو يريد أف يغطس ٖتتى فقط،لكهها استفاقت بمبرانة، فرصة 
: وراءت ٢تا، ٕتاوزت يلعها 

. ا١تقهى بصاحبتى، وإذا دل يعد يع بك ، فا١تقايي ُب الشارع أكثر مم البيوت- 
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ٖتت اٟتزاـ أانطتى أيضاً، لكهها حمبب قانوهنا بعد أف كالت لى أبقت خيطاً، ال 
: تصهع أانداًء، إحدى فضارلها الكثَتة 

. ٨تم ال نمبتغٍت انهك أبداً ، لكم هتمها راحتك فقط- 

. راحيت انهد األحباب- 

، ويو انلى ا١تهواؿ نفمبى  . يوماً بعد يـو

تفكر ُب كبلمها وإف دارتى، لكم الرانب زاؿ انهها بعدما أحمبت أهنا لعبتى وحدو، 
. خشيت ُب البداية أف تكوف لعبة اآلخريم وسرقها يو

تعرؼ أف المبلطة تذوب ُب ٟتظة،  ايدت بعيهيها تطاير بعضهم أمامها وأف مم 
كاف يعمبكر انهديا  ليل هنار اختفى مرة واحدة، وتعرؼ أنى العدو الباقي، وأهنا 

: ٬تب أف تز٭تى لتمبمتع ّتمبديا ْتركتها انلى راحتها ُب ا١تقهى، ُب العادل 

. غَتت رأيي، سأٝتي ا١تقهى ابٝتي- 

.  ال تعرؼ مم أيم واتتها اٞترأة، فارأتى كما فارأت نفمبها

كأنى بوغت وقبل أف يهطق إتهت  حية الباب ٍب فتحتى انلى مصراانيى ونظرت 
.  إليى

تعرؼ ٓتربهتا، ابحتكاكها الدارم هبم أف المبلطة أتٌب ف أة وتذيب ف أة، وانلى 
قدر ما ٬تب انليك مهادنتها أحيا ً ٬تب موارهتها حيهاً، الفرصة أصبحت سا٨تة 
لتهتهي مم لعبة  بعت مهها ولو مؤقتاً، ٍب إف غياهبم وما يصل إليها يؤكد أف الوقت 
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ليس وقتهم، وأف انليها أف تذيب ُب إتاو الريح بعدما أتكدت األنباء ا١تتواترة حوؿ 
. ما يعم الببلد، وأف  الذي ٬تري سراً خلف الباب يظهر انلهاً خلف الشا ة

يو ال يريد أف ٮترج، يعرؼ مثلها وإف أخفى أف األايـ القادمة ليمبت لى وال 
. ألمثالى، لذا يريد أف يمبتعَت لعبتها وأف يبقي خيطاً سيحتارى ُب ا١تمبتقبل

. دل تتحرؾ أ٪تلة مم انهد الباب، ٍب أطالت الهظر إليى

أغلقت الباب خلفى، تشعر أهنا ٗتلصت مههم بضربة واحدة ولو بمببب ال يد ٢تا 
. فيى، غمة وانزاحت ولم يعودوا

بمبرانة تعود لعا١تها، تقرر أف تضع خطة رديدة، األمر يمبتحق، وا١ترء ٬تب أف 
ٮتطط للممبتقبل، تقرر أف تغَت ديكور ا١تقهى وألوانى، تفكر للحظة أف تبدؿ اٝتى، 
ٖتولى إذل مقهى ا١تعازصل، ٭تتضم ُب روفى كل األحبة وكل الونس، لكم انليها أواًل 

أف تغَت البلانبُت، أف تزيح اجملايدات اللواٌب تعنب مم الهضاؿ، وفاحت رارحة 
معاركهم اجمليدة وتفاصيلها، ٬تب تغيَتيم بعد أف ٖتولم ١تراكز قوى داخلى، ٬تب 

إدخاؿ ريل رديد بعد أف أصبحم  يلعنب مبارايهتم بهفس ا٠تطط القدٯتة، ٬تايدف 
. ابلغاية ال ابلوسيلة

ابتعدت خطوتُت انم ا١توضوع وتركت لكمبوؼ وسفياف أف يتشلصا مم األوزاف  
الثقيلة ، اللواٌب أصبحم ماركة ممب لة، أف يقوما اب١تهمة ٖتت إ رافها،  قد تلغي 
حفبلت الغهاء ليليت المببت واألحد مؤقتاً  حىت  تبدؿ نوانية الزابرم، لكهها تعشق 
المبهر والغهاء  واإليراد الكبَت، تعشق أكثر ذلك الطقس الذي ترى فيى احتكاؾ 
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األرمباد وارتطامها ورقص البهات اب١تتعة واإلغراء، ولعاب الرراؿ الذي يمبيل حىت 
تكاد حلوقهم ٕتف، تهتشي أبلعاب الصيد والطرارد حُت تقع ُب الشباؾ كأهنا 

وقعت ُب كل  بكة أو أوقعتهم ٚتيعاً ُب  باكها، ولو استطاانت ٞتعلت األايـ 
. كلها غهاء

بدلت الكراسي والطاوالت، وضعت إضاءات رديدة، لكهها احتفظت ابألانمدة 
واألثداء ُب أماكهها واطمانت انليهم بهفمبها،  وُب خطوة ٖتمبب ٢تا، وتدؿ انلى 
- رديتها ووانيها أب٫تية التغيَت ومدى تقديريا لعظم ا١تهمة اليت أوكلتها ٢تا األقدار 

ألغت مؤقتاً غزواهتا ا٠تاررية حىت تراقب ا١توقف انم كثب، وٖتصم اٞتبهة الداخلية 
. أوالً 

، يتبدؿ اٞتو ويتغَت الطقس  ألفة ٖت بت، تلبس غطاء أسود انلى : يوماً بعد يـو
رأسها، ٘تر انليها كلما أتت مم غزوة ليبيا، تفرد ذراانها ا١تثقل ابلذيب، مبل٤تها 
تبدلت، اختفى الزيم والعُت مم ورهها وصدريا تريل قليبًل، دل يتبق مم ثروهتا 
سوى بهطا٢تا الضيق الذي مازاؿ قابضاً بقوة انلى اٞتمر، لكهها انيوهنا مازالت 

:  طافحة ابٟتياة طامعة فيها تقوؿ بثقة وغهج متقطع  

. اٟت اب كباب- 

ُب األايـ التالية تعود بهفس زيها القدصل، ببلوزاهتا اٟتارقة احملرقة، ببهطاالهتا وثروهتا 
. احملًتمة، كأف  يئاً دل يتغَت، تشبى نفمبها ابلضبط متقلبة كأايمها
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غمباف استقر ُب مقهاو اٞتديد بعد أف استعار مهها ٣تايداهتا القدامى، ٬تمعم لى 
. األصوات ُب االنتشاابت القادمة

ونعيمة انتقلت إذل طاولة الفلمبطيهيُت، أصبحت فلمبطيهية أكثر مههم، أكثر مم 
.  ادي، والو اح الفلمبطيٍت يغطي كتفيها طواؿ الوقت

والفلمبطيهيوف انلى حا٢تم ، مصروف انلى الت مع يومياً صباح ممباء، يضموف 
طاولتُت ُب طاولة واحدة حىت ال يهمبوا بعضهم، كأهنم خارفُت أف يهفرطوا اثنية، 
. ٯتهحوف ا١تكاف دفئاً رغم بؤسهم الواضح، وحكاايهتم اليت دل تفهم مهها  يئاً تقريباً 

تع بها ييئة  ادي العا ق بوسامتى اللعوب وابتمبامتى اليت تتمبكع انلى ورهى 
طواؿ الوقت، كأنى سيلتقي اب١تبلؾ العا ق بعد قليل، كأنى يهتظر أف يطل مم 

تفكر أف أتخذو لفة، لكهها تررىء اٟتكاية ٟتُت .. الهافذة، يهاديى وٮترراف معاً 
. ميمبرة

أبو رعفر الذي يصعب حالى انليها وانلى الكافر، أصيب تليفونى بفَتوس، أتتيى 
مكا١تات مم أ س ال يعرفهم، يرسل رسارل ألرقاـ ٥تتلفة كيفما اتفق، يضرب أرقاماً 
أل س ماتوا أو يارروا، تشايدو يقف انلى حيلى ويرمي ا٢تاتف انلى طوؿ ذراانى 

ليتفتت إذل مارة قطعة لَتاتح راحة أبدية مم انتظار مكا١تات ال ٕتيء أو أصوات ال 
. تشفي غليلى

الوحيد الرابح مم البداية للههاية يو كمبوؼ، نذؿ فاخر، يقرأ الكف و٭تصد 
الهقود، يرتب مواانيد البهات والرراؿ ويقبض مم الهاحيتُت، ويعوض غياب أي 
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أحد ُب ا١تقهى، يهقل الفحم  إف غاب حاملى، ويراقب ٢تا مم  اءت مم الزابرم، 
. وابتمبامتى ا١تطبوانة انلى ورهى ال تغيب

تكتمل اللعبة، تكتمل قطع البازؿ، يضع رهونى ُب رهوف مهدي، يؤانمباف بعضهما 
. طواؿ الوقت، يتعاركاف حوؿ أمَتكا ٍب  يتصاٟتاف و٭تلماف ابلمبفر للعراؽ

. ٣تيد غار ُب ستُت دايية، دل يتبق مهى سوى رارحة خفيفة ُب ثياب ألفة وذيبها

وزورها انلى حالى، لكهها ٝتحت لى أف يقًتب مهها ُب الصباح فقط، ٭تضراف 
 ، للمقهى معاً، تضّيفى بهفمبها، تعد لى قهوتى وتبلانبى حىت ٭تل انم ٝتارها بقية اليـو

: وأبو هدي ا١تعلم يقوؿ ٢تا 

، ا١تياو ررعت جملاريها-  . ا١تعلم يها كل يـو

. ال أٝتح لك أف تتهمٍت بواحد مثل يذا- 

يولوؿ ُب أذنيها كل ممباء أف تًتؾ ا١تقهى وتعود للبيت، وتدع سفياف وكمبوؼ 
. يديرانى، أو تغلقى هنارياً 

. ٧تـو الظهر أقرب لى- 

ا١تقهى ملعبها، فيى ترانرانت و بت،  ايد حي انلى روالهتا وصوالهتا،  تًتؾ 
نصف روحها فيى قبل أف تغادرو ليبًل،  ال تمبتطيع أف تتشيل الدنيا بدونى، اترٮتى 

واترٮتها مكتوابف ْترب واحد بدـ واحد، ستأخذيا قدمايا إليى دوف أف تدري، ولو 
كانت انمياًء، ستأخذيم أقدامهم إليى وإليها دوف أف يدروا، كأهنم انمياف ٥تطوفوف 

. ْتبل مم حرير
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. سلطتها، ورايتها ودنيايا

. تمبتمتع ْتريتها وتقلب أسراريا وتشايد  عبها

مقهى ٭تتضم اٞتميع، سرو داخلى، يطوي غرامى ُب أانمدتى ا١تهتصبة وأثدارة البلمعة 
. ا١تدورة، يمبحب األرواح قبل األقداـ

انظر، اآلف يدخل فرد رديد  انتقتى مم المبوبر ماركت ودانتى، يدخل األخ رفيق 
يمببقى صوت مفاتيح سيارتى ا١ترسيدس اٞتديدة، يتقدمى رمبدو الرايضي ا١تمشوؽ، 

ورغبة  فرة ُب انيهيى تصطدـ مم أوؿ نظرة بشبقها الكامم اٞتايز، كمزيج ثقيل 
. فاخر مم التهتك، ٖتتضهى كما يليق بتبا َت صباح طازج

بهات ردد ٮتطرف إذل ا١تقهى كعصافَت اٞتهة،  ليبحثم بدأب  انم ممبتقبلهم، 
يقابلهم كمبوؼ احملتاؿ اببتمبامتى ا١تطبوانة، وأوالد ردد يهش ٢تم سفياف برأس 

. مهحم كشادـ مطيع أ٧تز الوارب الذي أمبلو انليى ضمَتو

قلت لك مهذ البداية ال تقلق، إف مرت واحدة أان بتك وخطفها واحد آخرفمبتقع 
بُت ررليك ُب اليـو التارل أو بعد يومُت انلى األكثر، أو ستصادؼ ُب طريقك 

. أسشم مهها

. كلهم ٖتت رهاج الباترونة وظلها

تتذكر أهنا نمبيت  يئاً مهماً،  تهتفض بمبرانة ببهطا٢تا اٟترير احملبوؾ،  وخريطة 
يهتهي وال ..هنرالهيل ٕتري بُت ساقيها، تقف ّتمبد مشدود قاس ممبتقيم متلو، لُت

. يهتهي، كأهنا تمبتعد ٟتياهتا مم نقطة البداية
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إذل أيم اي ست الكل ؟ - 

. يبلحقها أبو هدي

قبل أف ٕتيب تمبمع ض ي اً، تلمح رٛتة وحلومة بيههما حبيبة ا١تغهية تلوح ّتواز 
سفر وبطاقة طاررة، اببتمبامة انريضة انلى ورهها، انلى رمبديا، تتقدمهما وقد 

. نبتت ٢تا أرهحة

تعانقهم بقوة،  ترفع إصبعُت بعبلمة الهصروتلقي القببلت، تت ى ٨تو اٟتماـ حيث  
. صور المبيد الرريس اليت كانت قد أنزلتها لتهظفها

يتبادلوف األرقاـ وبعض - تشايد البهات واألوالد اٞتدد، والعابريم اٞتدد أيضاً 
. اللممبات الهاانمة ا١تمبروقة

تمبمع ٫تهمات وضحكات، ترى األوراؽ اليت ٖتمل أرقاـ ا٢تواتف، دل يتأخر أحد 
. انم أداء واربى

. ٗترج مهتشية

أماـ ابب ا١تقهى وقفت البهات ُب انتظار أف أيٌب ا١تغرموف بمبياراهتم ليحملويم، 
ويم سعداء يتبادلم ابتمبامات وغمزات، والضحكات وسطهم بهات األحد ، 

. تكاد تطَت ُب ا٢تواء

ثورة الغراـ كما ٖتبها يي، كما تعيش ٢تا، نذريا مم قلبها لقلبها، وتعرؼ أف انمريا 
. سيطوؿ حىت ٖتققها يي
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. تشعر أهنا ستطَت، اٟتياة كما ٖتبها يي

واببتمبامة انريضة، تمبتدير لتعود بعد أف اطمأنت انلى اٟتياة اٞتديدة، الهشوة 
تصعد إذل أانلى رأسها وتغطي رمبديا، تزاحم البهات حوؿ ا١ترآة ألوؿ مرة ُب 

مقهايا،  تلقي نظرة انلى نفمبها، تلف لتتأكد مم اندفاع ان يزهتا، تتهيأ لتشطف 
. رفيق إذل مغامرة رديدة

. تهمبى ١تاذا راءت

. تقع انيهايا انلى  صور المبيد الرريس ُب  مكاهنا مم اٟتماـ

لربية تهظر إليها، تمبتدير لتشرج، تغَت إتايها ٨تويا مرة اثنية،  ف أة تركلها 
بقدمها، تمّباقط مبعثرة انلى أرضية اٟتماـ، ٖتملها أبطراؼ أصابعها إذل سلة 

. القمامة

 

. كل  يء ٭تدث ُب اٟتماـ
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: ا١تقايي اليت ولدت فيها الرواية 

 

مقهى األوبرا 

مقهى ابب سويقة 

مقهى العتيق 

مقهى الشوا ية 

مقهى لبّل انربية 

مقهى اببليوف 

مقهى ابب اٟتومة 

 -تونس -
 مصر– مقهى اٟتاج مغريب  -

. (واند بشراء ٜتس نمبخ مم الرواية   )
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